AAC Global är ett av Nordens ledande kunskapsföretag inom flerspråkig kommunikation. Vi bidrar till våra kunders framgångar på
den internationella marknaden genom att hjälpa dem att nå ut med
sitt budskap till sina kunder. Vi erbjuder tjänster som översättning och
lokalisering, språkutbildning och kommunikationsträning, skapar innehåll för samtliga tänkbara sälj- och marknadsföringskanaler och
erbjuder terminologitjänster och olika lösningar för kunskapsutbyte.

Projektledare Översättning
Till Kista, Stockholm

Vi söker en seriös kundinriktad och språkintresserad Projektledare som ska förstärka vårt framgångsrika team. Som Projektledare på AAC Globals affärsenhet för översättning och lokalisering kommer du att
samordna och administrera översättnings- och lokaliseringsuppdrag för olika kunder. Du hanterar kundförfrågningar när det gäller offert, planering och leveranstider och ser till att kvalitetsmålen uppnås. I projektteamet samarbetar du bland annat med underleverantörer, anställda översättare och tekniker.
Befattningskrav
Tjänsten kräver affärsmässighet, kundfokus, ett detaljorienterat sinne, planeringsförmåga och tekniskt kunnande. Du underhåller och utvecklar kundrelationer och affärsmöjligheter i samarbete med säljorgaisationen.
Du är en positiv och självständig lagspelare som kan hantera flera kundprojekt samtidigt och du behåller
lugnet även när det hettar till. Du hjälper till att effektivisera arbetsmetoder och processer och har förmåga
att se till helheten.
Din erfarenhet
•
Erfarenhet av projektledning inom översättningsbranschen
•
Svenska som modersmål. Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift. Ytterligare språk
kunskaper är meriterande.
•
Tekniskt kunnande och utvecklad vana vid att hantera branschverktyg.
•
God social förmåga. Du är prestigelös och har förmåga att leda och motivera en projektgrupp.
•
Affärsmässig inställning med fokus på kundnöjdhet. Erfarenhet av affärs- och kundutveckling är
meriterande.
•
Du har erfarenhet från och inspireras av att arbeta i en internationell miljö och motiveras av att
lära dig nytt och att utvecklas inom ditt kompetensområde.
•
Du har examen från universitet eller högskola och erfarenhet av att leda framgångsrika projekt
inom språkbranschen.
Vi erbjuder
Ett intressant och spännande jobb i Kista tillsammans med härliga kollegor som brinner för sitt jobb. Du
får samarbeta med företag som är ledande inom sina branscher. Framförallt så erbjuder vi en professionell,
inspirerande, dynamisk och internationell arbetsmiljö..
Närmare information
Vill du veta mer? Besök gärna vår hemsida www.aacglobal.com eller ring rekryteringskonsult Donald Mannerdahl 08-446 19 60.
Ansökan
Din ansökan med personligt brev och CV sänder du senast den 30 januari till:
aacglobal@mannerdahl-rekrytering.se

