
Jobopslag - Hustolk søges:  

 

VIL DU VÆRE FAST HUSTOLK I ET FIRMA HVOR FAGLIG STOLTHED, 
KVALITETSBEVIDSTHED OG ARBEJDSGLÆDE ER 
GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER?  
 

 

… Så kunne din kommende arbejdsplads meget vel være 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 top-professionel 

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

professionel stolthed er ikke blot udtryk for en fremragende service over for firmaets 

kunder, men skaber arbejdsglæde og tryghed for tolkene. Vi mener, at følelsen af 

kompetence, et rigtigt godt kollegialt fundament og faglig udvikling, er nøglen til et godt 

arbejdsliv. 

 

Da vores administration er vokset er vi nu på udkig efter en fast hustolk til at tolke møder, 

telefonopkald og anden interaktion mellem kontorpersonalet og vores daglige 

samarbejdspartnere. Derudover vil let korrekturlæsning også være en del af dine opgaver. 

 

Vi forventer at: 

 Du besidder et højt niveau både fagteknisk og tolkeetisk 

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

 Du er frisk på at være med til at dække opgaver for firmaet, når der opstår behov for det 

i spidsbelastede perioder eller ved sygdom 

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

 Du er dygtig til – og glad for telefontolkninger 

 Du ønsker at arbejde på kontor og kan lide hustolkeformen 

 

Vi tilbyder: 

 En arbejdsplads med fokus på faglighed og kollegial sparring 

 En hverdag med trygge rammer der, som udgangspunkt, går fra 8-16 

 En attraktiv og individuelt tilpasset lønpakke 

 Mulighed for at deltage i fagrelevante kurser og projekter 

 Gode arbejdsforhold - heriblandt sundhedssikring, samt månedlige forebyggende 

behandlinger 

 

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

Anders Kirchheiner; ak@teto.nu - SU. 5. juni 2019 

 

Jobsamtale: indtil d. 14. juni 2019 

   

Ansættelsesstart, som udgangspunkt: 1. august 2019 

mailto:ak@tegnsprog-tolkning.dk

