
 
Orange Tree hledá posilu do plzeňské kanceláře na pozici Office Manager / Junior Translator (AJ). 

Umíte si zorganizovat čas a máte rádi jazyky? Stabilní práce v přátelském kolektivu přímo v centru Plzně 
možná čeká přímo na vás!  

Office Manager zpracovává předběžné kalkulace pro klienty, přijímá objednávky, zadává je do systému a 
následně nové zakázky předává projektovému manažerovi a hotové zase zpět klientovi. Práce s interním 
evidenčním systémem ani překladatelským softwarem (CAT nástroj) se bát nemusíte, vše vás naučíme. 
Rovněž má na starosti administrativní chod kanceláře: vybavení, kancelářské potřeby, pochůzky 
k notářům, na poštu atp. Rádi bychom tuto pozici skombinovali s pozicí juniorního překladatele, kde si 
zároveň osvojíte základy překladu a revizí z/do anglického jazyka převážně jednodušších textů. 
 
Co je náplní práce? 

• přijímání a odesílání zakázek, zpracovávání cenových nabídek 
• práce s evidenčním systémem, CAT nástrojem pro překladatele (zaučíme) 
• komunikace s klienty česky a anglicky, projektovými manažery a dodavateli po telefonu či e-

mailem 
• zajištění administrativního chodu kanceláře (pochůzky k notářům, na poštu, objednávání 

kancelářských potřeb) 
• jednodušší překlady/revize 

Co vám můžeme nabídnout? 

• zázemí v zavedené překladatelské agentuře a přátelský kolektiv 
• práce v příjemném prostředí v centru Plzně (vedle KD Peklo) 
• práce na hlavní pracovní poměr 
• po skončení zkušební doby – benefit - dotovaná MultiSport karta, každoročně navyšovaná 

dovolená  
• adekvátní finanční ohodnocení – 24.000 Kč (ve zkušebce 22.000 Kč), výhledově 27.000 Kč 
• nástup možný od července 2018 

Co bychom chtěli od vás? 

• SŠ/VŠ vzdělání, všeobecný přehled o světě kolem nás 
• výborná znalost českého jazyka slovem i písmem 
• velmi dobré komunikační a organizační schopnosti 
• komunikativní znalost angličtiny – úroveň B2 (znalost dalších jazyků výhodou) 
• dobrá znalost práce s PC (MS Office, psaní všemi deseti výhodou) 
• zkušenosti s administrativou výhodou, praxe v oboru není podmínkou 
• zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, systematičnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu 
• příjemné a profesionální vystupování 
• zájem o dlouhodobou práci u Orange Tree 

Více o Orange Tree na našich stránkách www.orangetree.cz 

V případě zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis Štěpánce Kučerové na adresu 

plzen@orangetree.cz do 20.6. Těšíme se na osobní setkání s vybranými uchazeči. 
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