
 

Minth in Vilvoorde  

Minth is een meertalig fullservice communicatiebureau, dat de bedrijfscommunicatie van 
haar klanten nauw ter harte neemt. Bij elk project kan Minth rekenen op de knowhow van 
een creatief team van ervaren projectmanagers, redacteurs, vertalers, grafici en 
eventmanagers. Omdat Minth in volle groei is, zoeken wij nog een straffe medewerker/ster 
die het beste van zichzelf wil geven om ons team te versterken.  
 

Vertaalcoördinator 

Ben jij een gedreven coördinator met een bachelor- of masterdiploma in een 
(ver)taalkundige studierichting? Is je moedertaal Frans of Nederlands? Heb je een algemene 
brede interesse voor corporate, commerciële en financiële communicatie? Neem dan zo snel 
mogelijk contact met ons op, want wij zijn dringend op zoek naar jou!  

 
Profiel 

• als vertaalcoördinator ben je de schakel tussen de vertaalklant en onze pool vertalers  
• je begeleidt het gehele vertaaltraject, van aanvraag tot oplevering  
• je stemt de planningen af, maakt offertes en respecteert de deadlines  
• je hebt bij voorkeur een licentiaats- of masterdiploma (ver)talen  
• je bent tweetalig NL/FR en hebt een goede kennis van het Engels, kennis van het 

Duits is een pluspunt  
• je kan vlot overweg met Office  
• kennis van Trados is een troef  
• je bent accuraat en hebt een hart voor taalzorg  



• je gaat professioneel om met je vertaalklanten en kan hen deskundig taaladvies 
verlenen  

• je bent zelf ook beschikbaar voor het schrijven, redigeren/reviseren en/of vertalen  
• je zal je collega’s ook ondersteunen met vertalingen, taalinhoudelijke vragen en licht 

administratief werk.  

 
Aanbod  

• Een vervangingscontract tot eind april 2019 met mogelijkheid tot een contract 
onbepaalde duur.  

• Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring  

 
Heb je interesse en ben je onmiddellijk beschikbaar?  

Laat ons dan zo snel mogelijk iets weten en mail je cv en motivatie naar work@minth.be. 
We kijken ernaar uit! 

 

(Vacature ingevoerd op 28 februari 2019) 
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