
Jobopslag – Timelønnet tegnsprogstolk søges:  

 

VIL DU VÆRE EKSTERN TIMELØNNET I ET TOLKEFIRMA MED GODE 
ARBEJDSFORHOLD OG FAGLIGT FOKUS?  
 

 

… Så bliv timelønnet i TETO.nu! 

Vi er et tolkefirma, beliggende midt i indre København, med dygtige og dedikerede 

tegnsprogstolke og en kompetent og serviceminded administration. 

 

I TETO.nu har vi et grundlæggende princip, om altid at levere en topprofessionel 

tolkeservice, af meget høj kvalitet. Dette går vi aldrig går på kompromis med. Høj faglighed 

og professionel stolthed sikrer ikke blot en fremragende service til firmaets kunder og 

brugere, men skaber også arbejdsglæde og tryghed for tolkene. 

Vi er på udkig efter 2-4 dygtige tegnsprogstolke på timelønsbasis, til at supplere og aflaste 

vores stab af fastansatte tolke, således at vi kan imødekomme den stadigt stigende 

efterspørgsel efter vores service.  

 

Vi forventer at: 

 Du behersker tegnsprog på højt niveau 

 Du er flydende i dansk 

 Du er stærk til at aflæse fra tegnsprog 

 Du har en fintunet tolke-etik 

 Du lægger vægt på at udføre dit arbejde med omhu og ansvarsfølelse 

 Du evt. har mod på at tolke fra engelsk fra tid til anden 

Vi tilbyder: 

 En fleksibel planlægning hvor du bestemmer antallet af tolkninger 

 Et tilgængeligt tolkeskema, hvor du kan følge med i dine fremadrettede arbejdstider 

 En attraktiv og individuelt tilpasset lønpakke 

 Gode arbejdsforhold med god mulighed for faglig sparring 

 En topmoderne digital fællesplatform til varetagelse af al koordinering, videndeling og 

arbejdstidsregistrering 

 En timelønsansættelse i et firma der virkelig har styr på sagerne 

 

Obs! Som ekstern timelønnet kommer du ikke kommer til at indgå i den etablerede 

kollegagruppe. Jobbet er derfor primært tiltænkt dig, som ønsker den mere selvstændige 

ansættelse, fx som studiejob eller som supplement til andre ansættelser. 

 

Fanger det ovenstående din interesse, ser vi frem til at høre fra dig. Ansøgninger sendes til 

Anders Kirchheiner; ak@teto.nu - SU. senest: 26.04.2019 

 

Jobsamtaler: Løbende 

   

Ansættelsesstart: Med umiddelbar virkning 

mailto:ak@tegnsprog-tolkning.dk

