Formularz rekrutacyjny OpenGroup
Podczas wysyłania formularza pojawią się następujące komunikaty:
1. "Wybierz klienta poczty elektronicznej" - należy wybrać opcję "Program pocztowy"
2. "Wyślij plik danych" - należy użyć przycisku "Wyślij plik z danymi"
3. W programie pocztowym zostanie utworzony nowy e-mail z danymi dołączonymi w postaci załącznika. Należy wysłać go na podany w nim adres.
4. "Wyślij potwierdzenie" - można użyć przycisk "Zamknij"

Specyfikacja preferowanych tłumaczeń

Dane do umowy

Dane osobowe

Data nadesłania zgłoszenia
Imię:

Tel. komórkowy:

Nazwisko:

Tel. stacjonarny:

Adres:

Adres e-mail:

Miasto:

Komunikator GG:

Kod poczt.:
Adres zameldowania:

Urząd skarbowy:

Miejsce urodzenia:

Nr konta bankowego:

Imiona rodziców:

Dane do
faktury VAT:

NIP:

PESEL:

Wykonuję tłumaczenia:

z języka:

z języka:

z języka:

na język:

na język:

na język:

Rodzaje tlumaczeń:

Specjalizacje tłumaczeń:
Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej
specjalizacji (max 5), która jest poparta
odpowiednim wykształceniem,
doświadczeniem zawodowym bądź
zainteresowaniami itp.

pisemne

pisemne

pisemne

przysięgłe

przysięgłe

przysięgłe

konsekutywne

konsekutywne

konsekutywne

symultaniczne

symultaniczne

symultaniczne

budownictwo

budownictwo

budownictwo

finanse

finanse

finanse

informatyka

informatyka

informatyka

marketing

marketing

marketing

medycyna

medycyna

medycyna

motoryzacja

motoryzacja

motoryzacja

nauki ścisłe

nauki ścisłe

nauki ścisłe

nauki humanistyczne

nauki humanistyczne

nauki humanistyczne

przemysł i technika

przemysł i technika

przemysł i technika

prawo

prawo

prawo

telekomunikacja

telekomunikacja

telekomunikacja

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

procedury unijne

procedury unijne

procedury unijne

urzędowe

urzędowe

urzędowe

Doświadczenie
Wynagrodzenie
Pozostałe informacje

Wykształcenie:

Moce przerobowe:

Posiadane certyfikaty:

Dyspozycyjność:

stron na jeden dzień

Rok ustanowienia tł. przysięgłym:
Rodzaj tłumaczeń,jezyki,dziedziny:
Firmy dla których tłumaczono:

brutto (rach./fa. VAT)

netto

brutto (umowa o dzieło)

Za stronę tekstu 1800 znaków ze spacjami:

zł

Za stronę korekty tekstu 1800 znaków ze spacjami:

zł

Za tłumaczenie przysięgłe 1125 znaków:

zł

Potwierdzenie tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków:

zł

Tłumaczenie ustne konsekutywne za 1h:

zł

Tłumaczenie ustne symultaniczne za 1h:

zł

Znajomość oprogramowania biurowego:

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Korzystanie z programów do tłumaczeń:

Trados

Wordfast

Deja-Vu

Stały dostęp do internetu:

Tak

Nie

Inne informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)

Dokument elektronicznej wymiany danych zaprojektowane przez Graphicsite GROUP - www.graphicsite.pl
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