
Freelance oversætter fra tysk/norsk/svensk 

 

Kunne du tænke dig et studiejob, hvor du selv bestemmer arbejdstiderne? Og elsker du at skrive? Så søg 
jobbet som freelance oversætter hos CEWE. 

"I CEWEs marketingafdeling arbejder vi med masser af forskelligt indhold. Derfor kommer du til at arbejde 
med alt fra produkttekster til blogartikler og pressetekster”, fortæller Lea Beck, Content & CRM Manager på 
CEWEs kontor i Århus. 

Sådan får du opgaver 
Du logger dig på vores systemer hjemmefra og byder ind på de oversættelsesopgaver, der er lagt ud. Tager 
du en opgave, forventer vi, at du leverer indenfor deadline.  

De timer, du har brugt på en opgave, registrerer du i en app, og lønnen bliver udbetalt sidst på måneden. 

Vær med til at skabe glade kunder 
Det er vigtigt, at du formulerer dig korrekt på dansk, og at du har en god sprogforståelse generelt. 
Størstedelen af dine opgaver vil være tekster der skal oversættes fra norsk og svensk til dansk, men der vil 
også være tyske tekster som skal igennem dine kyndige hænder. Oversættelsen vil altid være til dansk. 

Hvilken baggrund og erfaring forventer vi? 

• Du har dansk som modersmål 
• Du formulerer dig fejlfrit på dansk 
• Du forstår tysk, norsk og svensk 
• Du følger dine opgaver til dørs og kan overholde en deadline 

 

Det er en ekstra bonus for os, hvis du også har interesse og viden om fotografering og billeder. 

CEWE tilbyder 

• Gode udviklingsmuligheder i et internationalt miljø 



• Mulighed for at arbejde på vores kontor centralt i Århus eller hjemmearbejde. Det er op til dig. 
• Gratis parkering 
• Alsidig frokostordning 
• Personaleindkøbsordning på alle vore fotoprodukter 

Hvornår skal jeg søge?   
Vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt, og indkalder løbende til samtale.   

Sådan gør du:  
Send din ansøgning og CV til job@cewe.dk 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Office manager Arne Christensen på: 70 26 00 01.   

CEWE Nordic ApS  
Søren Frichs Vej 38 K, 2. sal  
8230 Åbyhøj  

Lidt om virksomheden  

CEWE producerer farvebilleder, CEWE FOTOBØGER og fotogaver på 11 højteknologiske 
produktionsvirksomheder i Europa. CEWE er markedsførende på det europæiske fotomarked med en 
markedsandel på ca. 40 % og investerer hvert år i innovative teknologier for at fastholde sin førende 
teknologiske position. Virksomheden leverer til 30.000 detailkunder samt en række internetportaler i 24 
europæiske lande. CEWE beskæftiger ca. 3.200 medarbejdere på europæisk plan. Salgsorganisationen i 
Danmark har med sine 32 medarbejdere ansvaret for hele det skandinaviske marked. Læs mere om os og 
vore produkter på: www.cewe.dk. 


