
TŁUMACZ
Broszura dla kandydatów



Zdecydowali się Państwo ubiegać o pracę 
tłumacza w zespole TextPartnera. Ten wy-
bór schlebia nam i cieszy. Zainteresowanie 
naszą ofertą jest duże i częściowo wyni-
ka z przekonań i stereotypów, a częścio-
wo z utrudnionego dostępu do wiedzy 
o praktycznej stronie tego zawodu. 

Dlatego pragniemy odrobi-
nę odczarować obraz tłuma-
cza zawodowego i zaprosić 
Państwa do rozważenia kilku 
kwestii, które są kluczowe od 
pierwszej chwili rozpoczęcia 
współpracy z nami.



Większą część dnia tłumacza zawodowego 
wypełnia praca badawcza, praca z tekstem 
i oprogramowaniem. Osiem godzin dziennie, 
pięć dni w tygodniu. Pracę tę należy przy tym 
wykonać z wysoką starannością, dbałością 
o terminowość, z wymaganą wydajnością 
oraz – co bardzo ważne – współodpowie-
dzialnością za jej nieskazitelny wynik. 

Zawód – tłumacz
Stereotypy na jego temat bywają 
dalece zwodnicze. Owszem, jest 
to zawód, który da się wykonywać 
„w kapciach”. Można też – jak cy-
frowi nomadzi – w hamaku, na 
plaży, przy drinku.

Realia są inne.



Idealne dla samotników?
Tłumaczenie (przynajmniej w TextPartnerze) 
jest pracą zespołową. Każde poddawane 
jest weryfikacji i ocenie. Zespoły współdzielą 
nie tylko narzędzia i pamięci tłumaczeń/ter-
minologii, ale także styl, terminologię, mate-
riały referencyjne, QA, wytyczne klienta, listy 
kontrolne itp. 

Nawet osoby pracujące w TextPartnerze 
zdalnie muszą raz na jakiś czas spędzić kilka 
dni w Katowicach, aby popracować na miej-
scu z zespołem, „dotrzeć się” lub doszkolić. 

Bez obaw – dysponujemy na ich potrzeby  
firmowym lokum.



Znajomość języka obcego czy 
ojczystego – co jest ważniejsze 
dla tłumacza?
Podczas przekładu tłumacz tworzy zupełnie nowy 
tekst w języku ojczystym, dlatego też umiejętność wy-
powiedzenia się w nim ma znaczenie fundamentalne. 

W celu rozwijania języka ojczystego, a tym samym do-
skonalenia swojego warsztatu, tłumacz powinien ćwi-
czyć pisanie. W zdobywaniu umiejętności pisarskich 
pomocne jest także czytanie fachowych tekstów, po-
znawanie nowych słów czy udział w kursach popraw-
nej polszczyzny. Nic jednak nie zastąpi współpracy 
z doświadczonym weryfikatorem będącym źródłem 
bezcennych informacji zwrotnych dotyczących 
warsztatu tłumacza.



Stanowisko pracy
Aby wykonywać tę pracę bez przeszkód, 
tłumacz powinien mieć zapewnione wła-
ściwe warunki: komfort skupienia, ergo-
nomiczną pozycję, właściwą temperaturę 
otoczenia (szczególnie w upalne dni), dwu-
monitorowe stanowisko, odpowiednią 
intensywność oświetlenia, stabilne, szyb-
kie i bezpieczne połączenie z internetem, 
moc obliczeniową komputera, niezbędne 
oprogramowanie, dostęp do stałej komu-
nikacji / konsultacji wątpliwości z zespo-
łem, do wsparcia IT, szkoleń itp. 

Na miękkim fotelu można, lecz najczę-
ściej nie wykonuje się tłumaczeń zawo-
dowo.



Wszystkie wymagania formalne 
dla tłumaczy zostały zdefiniowane 
w normie ISO 17100 (wcześniej  
PN-EN 15038) 

– zachęcamy do lektury! 

W skrócie: absolwenci studiów języ-
kowych mogą aplikować na to sta-
nowisko bez przeszkód. Absolwenci 
innych kierunków studiów muszą 
dodatkowo udokumentować przy-
najmniej dwuletnie doświadczenie 
w pracy komercyjnej jako tłumacz. 
Spełnienie wymogów normy w za-
kresie kwalifikacji stanowi pierwszy 
i najłatwiejszy etap rekrutacji.

Świat kwalifikacji, 
kompetencji 
i doświadczenia



Podczas rekrutacji badamy kompetencje do świad-
czenia różnych usług. Tłumacz bowiem nie tylko 
tłumaczy – od czasu do czasu formułuje formal-
ne zapytania merytoryczne, wykonuje weryfikację, 
korektę, wprowadza informacje zwrotne, wyszuku-
je frazy kluczowe (na potrzeby SEO), wykonuje QA 
i czynności związane z raportowaniem. 

Niniejsza lista czynności nie jest wyczerpująca.

O sukcesie kandydata na stanowisku tłumacza 
zawodowego decydują także kompetencje dzie-
dzinowe (obszary specjalizacji), a raczej wyrobiona 
wszechstronność, tj. umiejętność dogłębnego zba-
dania nowej dziedziny, a także dostosowania termi-
nologii i stylu do jego specyfiki.



Stopień zaznajomienia z technologią CAT, np. MemoQ, 
SDL Trados, Across, Memsource, XTM, Wordfast itp.,  
stanowi o kompetencjach technicznych tłumacza. 

Poniższy wykres kołowy ilustruje procentowy udział  
poszczególnych narzędzi w projektach realizowanych 
przez TextPartnera w roku 2020.

SDL Trados Studio

Across

MemoQCAT (not specified)

Wordfast

TSO

MemSource

Web Translate



Tłumacz bowiem 
nie tylko tłumaczy
Kandydat na tłumacza zawodowego 
musi się również liczyć z wyzwaniami, 
jakie branży językowej stawia nowo-
czesność. Rosnąca popularność pro-
duktów wykorzystujących sztuczną 
inteligencję (AI) oraz uczenie maszy-
nowe (ML) zachęca świat Big Tech do 
zatrudniania dostawców usług języ-
kowych do realizacji zadań operacyj-
nych (AIOps) na potrzeby projektów AI.



Nowoczesny tłumacz powinien być (przynajmniej 
mentalnie) przygotowany do wykonywania usług 
w zakresie: 

 ^  nagrywania dialogów,

 ^  testowania integralności języka na stronach 
internetowych i w oprogramowaniu,

 ^  opracowywania danych odnoszących się do 
psychologii i zachowań człowieka,

 ^ opracowywania rankingów zapytań stosowanych 
w wyszukiwarkach internetowych,

 ^ opisywania/oznaczania obrazów i grafik etykietami, 

 ^  określania stopnia emocjonalnego komunikatów, 

 ^  korygowania transkrypcji nagrań dźwiękowych 
(w tym identyfikowania i kategoryzowania 
dźwięków pojawiających się w tle nagrania), 

 ^ tworzenia wielu wariantów językowych tego 
samego komunikatu.



Zważywszy na fakt, iż wielu członków tego 
zespołu podejmuje niezależne decyzje do-
tyczące projektów, mogą one wielokrotnie 
doświadczać potrzeby sięgnięcia po pomoc 
osób trzecich bądź technologii zewnętrznych.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż 
wszystkich dostawców indywidualnych obo-
wiązuje całkowity zakaz podzlecania i / lub 
udostępniania zleconej pracy osobom trze-
cim, a także korzystania z automatycznych 
systemów tłumaczących (tłumaczeń maszy-
nowych) bez uprzedniej zgody kierownika 
projektu po stronie TextPartnera. Świadome 
złamanie tej zasady tworzy ogromne ryzyko, 
którego nie obejmuje większość dostępnych 
ubezpieczeń. W związku z tym pociąga za 
sobą natychmiastowe i radykalne konse-
kwencje, których wolelibyśmy uniknąć. 

Dziękujemy za zrozumienie!

Ktoś lub coś  
do pomocy
Członkowie zespołu tworzącego 
TextPartnera darzą się wzajemnie głę-
bokim zaufaniem w wielu obszarach 
codziennej pracy: od bezpieczeństwa 
informacji, poprzez etykę zawodową, 
po realizację zleconych zadań z posza-
nowaniem wytycznych oraz umów.



Tłumaczenie bez IT?
Nie istnieje. Przy jednym z niedawno realizowa-
nych projektów tłumacz, a potem weryfikator 
spędzili ponad 3 dni robocze na samym QA. 
Mówiąc kolokwialnie, w sprawach kompute-
rowych trzeba śmigać. Kto nie śmiga, niech 
szybko się uczy…

Wśród firm będących członkami stowarzyszeń 
branży językowej TextPartner posiada jeden 
z najwyższych współczynników wydatków na 
utrzymanie i inwestycje IT.



Z jakiej gliny ulepiony  
jest tłumacz?
Umiejętność wyszukiwania informacji, jasnego 
formułowania komunikatów, dzielenia się informa-
cjami, zasięgania opinii członków zespołu, do-
stosowywania się do wytycznych osób trzecich, 
przyjmowania i uczenia się z krytyki, radzenia 
sobie z trudnościami sprzętowymi i obsługą opro-
gramowania, zdolność zachowania samodyscy-
pliny, punktualność, dociekliwość itp. – wszystko 
to stanowi o tłumaczu zawodowym. Zaś traf-
ność przekładu, jego poprawność merytoryczną, 
terminologiczną, gramatyczną, ortograficzną, 
stylistyczną, interpunkcyjną, typograficzną i termi-
nologiczną traktuje się w branży jak „oczywistą 
oczywistość”. 



Tłumaczenia 
dorywcze

Doświadczenie komercyjne uczy specyfiki naszej 
branży. Mawia się, że aby zostać dobrym tłuma-
czem, trzeba w zawodzie przepracować dwadzie-
ścia lat. Dlatego chętnie rekrutujemy do współ-
pracy doświadczonych tłumaczy niezależnych 
(freelancerów).

Naszym zdaniem tłumaczem zawodowym można 
zostać już po roku pracy połączonej z intensyw-
nym szkoleniem. Warunkiem jest jednak wykony-
wanie tego zawodu w pełnym wymiarze godzin 
oraz w środowisku zespołowym. 

Aby sprawdzić, na ile zdobyte doświadczenie 
pozwala Państwu na swobodną współpracę 
z TextPartnerem na zasadach dorywczych,  
zachęcamy do wypełnienia 

tej ankiety Google.

https://forms.gle/pRupSNEQ5nue5BcE6


A może jednak staż?
Dysponujemy czterema stanowiskami dla 
stażystów / praktykantów. Trzymiesięczna 
praktyka pozwala na bezpieczne zaistnie-
nie w świecie tłumaczeń. 

Więcej informacji o naszej ofercie zamie-
ściliśmy na stronie o praktykach oraz 
w informatorze PDF.

https://www.textpartner.com/praktyki
https://textpartner.com/doc/Praktyki-informator.pdf


Chcielibyśmy dodać kilka słów  
o nas samych
TextPartner to młody, lecz merytorycznie doświadczony zespół 
profesjonalistów z branży językowej. Mamy za sobą ponad 20 
lat doświadczenia w świadczeniu usług językowych na rzecz 
wielkich, światowych koncernów oraz małych, lokalnych przed-
siębiorstw. TextPartner to również jedna z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie firm branży językowej w Polsce – wyko-
rzystujemy najnowsze technologie oraz prowadzimy laboratorium, 
w którym pracujemy nad własnymi rozwiązaniami informatyczny-
mi. Rocznie realizujemy ponad 6 tys. projektów tłumaczeniowych, 
posiadamy certyfikaty ISO 17100 oraz ISO 18587. Jesteśmy 
członkami prestiżowego stowarzyszenia Eulogia, brytyjskiego 
ATC oraz członkami-współzałożycielami rodzimego POLOTu. 

Na stałe zatrudniamy ok. 20 osób – liczymy, że Państwa kan-
dydatura zasili nasz obecny skład osobowy.

https://www.textpartner.com/doc/17100.pdf
https://www.textpartner.com/doc/18587.pdf
https://eulogia.eu/
https://atc.org.uk/
https://polot.org.pl/
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Stworzyliśmy ten dokument, aby pomóc Państwu 
w podjęciu decyzji dotyczącej aplikowania na 
stanowisko tłumacza zawodowego w TextPartnerze. 
W razie pytań, na które nie znaleźli Państwo 
odpowiedzi w tym dokumencie, prosimy o kontakt 
pod adresem praca@textpartner.com.

Powodzenia! 

Marek Gawrysiak
partner zarządzający

mailto:praca@textpartner.com


Oddział główny (produkcja):

ul. Józefowska 30
40-144 Katowice, Poland
Tel.:  +48 (32) 204 13 22, 

+48 (32) 200 07 01

Adres korespondencyjny:

ul. Słoneczna 26/1
66-008 Słone, Poland
Tel.: +48 (68) 329 01 40
Faks: +48 (68) 329 01 41

Siedziba:

ul. Słoneczna 26/1
66-008 Słone, Poland
Tel.: +48 (68) 329 01 40
Faks: +48 (68) 329 01 41

praca@textpartner.com

FAQ: jak aplikować?
Stanowiska etatowe

Stanowiska zdalne 

Współpraca dorywcza (freelancing)

https://textpartner.com/?p=421
https://textpartner.com/?p=422
https://textpartner.com/?p=424

