
 

 

Crealingua (Torhout) is een erkend vertaalbureau gespecialiseerd in beëdigde vertalingen in 

alle talen voor zowel bedrijven als particulieren. We zijn een kleine maar solide organisatie met 

heel efficiënte bedrijfsprocessen. We leveren onze vertaaldiensten volgens het ISO 17100-

principe.  

Crealingua is meer dan een vertaalkantoor: we begrijpen en ondersteunen onze klanten met 

kwalitatieve vertalingen op cruciale momenten in het leven, zowel privé als zakelijk. We zorgen 

ervoor dat de klant vlot de volgende belangrijke stap kan nemen.  

'Your important next step translated' is niet voor niets onze baseline.  

Voor de coördinatie van de lopende vertaalprojecten en de aansturing en coaching van het 

internationale team van vertalers en projectmanagers zijn we momenteel op zoek naar een 

vertaler - office manager 
 

Voornaamste taken 

 
• vertaling, revisie en eindredactie van vertalingen 

• organisatie en flowmanagement van de vertaalopdrachten, zodat elk 

vertaalproject foutloos en stipt op tijd afgeleverd kan worden aan de klanten 

• interactie, follow-up en coaching van vertalers en projectmanagers 

• telefonisch contact met klanten 

• Je wordt de rechterhand van de zaakvoerder bij het dagelijks beheer van het 

kantoor. 

 

Profiel 

 
• Je beheerst liefst 4 Europese talen (waaronder Nederlands én Frans) hetzij via je 

(talen)studies, hetzij als native spreker.  

• master talen / licentiaat vertaler-tolk 

• Je hebt voldoende werkervaring opgedaan in vergelijkbare functie(s). 

• goede kennis van Microsoft Word 

• ideale job voor wie zijn carrière een (totaal) nieuwe wending wil geven 



• ... en op zoek is naar een werkomgeving waar we je jarenlange expertise voor 

150% zullen waarderen en appreciëren! 

• minstens 5 jaar werkervaring in het om het even welke sector 

 

Wat hebben we te bieden? 
 

• boeiende en gevarieerde job in een modern en gloednieuw kantoor (vanaf 5 mei 

2019)  

• job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief 

• kleinschalige wendbare organisatie, snelle beslissingen, performante processen 

• vlot bereikbaar: nabij afrit E403 Torhout (Brugge: 10 min, Kortrijk: 20 min, Gent: 30 

min) 

• voltijds met 1 dag thuiswerk of 4/5, is te bespreken 

• flexibele werkuren zijn mogelijk: te bespreken 

 

Waar en hoe solliciteren? 
 

Via e-mail: jobs@crealingua.be  

Contact: Geert Vancoillie  

 

 

(Vacature ingevoerd op 12 maart 2019) 

 


