
Jobopslag – Tegnsprogstolk på fuld tid søges:  

 

VIL DU VÆRE KOLLEGA ET STED HVOR FAGLIG STOLTHED, 
KVALITETSBEVIDSTHED OG ARBEJDSGLÆDE ER 
GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER?  
 

 

… Så kunne din kommende arbejdsplads, meget vel være TETO.nu. 

Vi er et tolkefirma, beliggende i København, med 18 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. 

 

På baggrund af en stadig større efterspørgsel på vores service, er vi på udkig efter en 

dygtig og glad kollega, der er fagligt nysgerrig og som har lyst til nye, spændende 

udfordringer i sit arbejdsliv. 

 

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 prioriterer at indgå i et team, hvor faglig stolthed, højt serviceniveau og samarbejde 

er grundlæggende værdier. 

• Du ønsker at udvikle dine faglige kompetencer.  

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

 

Vi tilbyder: 

• Indflydelse på din daglige arbejdsgang - heriblandt valg af opgavetyper. 

• En arbejdsplads med fokus på både faglighed og socialt samvær.  

• En fleksibel planlægning med hensyntagen til dine ønsker og behov. 

• Tilgængelige tolkeskemaer, hvor du kan følge med i dine fremadrettede arbejdstider. 

• Attraktiv og individuelt tilpasset lønpakke. 

• Mulighed for at deltage i fagrelevante kurser og projekter. 

 

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

Anders Kirchheiner; ak@teto.nu - SU. Senest 03.08.2020 

 

Jobsamtale: løbende 

   

Ansættelsesstart, som udgangspunkt: 1. september 2020 med mulighed for at starte 

tidligere 

mailto:ak@tegnsprog-tolkning.dk

