
Jobprofiler: Oversætter

Navn: Nathan 

Oprindelsesland: Danmark

Sprog: dansk, engelsk, tysk, serbokroatisk and italiensk. I øjeblikket lærer 
jeg fransk på Kommissionens sprogkurser og nederlandsk i min fritid. 

Hvorfor kan du godt lide at arbejde som oversætter ved Den Europæiske Union?

I mit job som oversætter ved EU har jeg mulighed for at lære nye sprog og bruge mine sprogkundskaber, og jeg 
holder af at arbejde i et miljø, hvor man kan møde mennesker fra de fleste andre lande i Europa.
Ved at oversætte forskellige typer af tekster, lærer man noget nyt hver dag, nogle gange inden for områder,  
som man allerede kender, andre gange nogle helt nye. 
Derudover er det spændende at arbejde der, hvor beslutningerne bliver truffet – beslutninger, som kan gøre en 
forskel for millioner af mennesker. 

Hvad er det mest spændende, du har oplevet / den største udfordring, du har haft som oversætter ved EU og 
hvorfor?  

Et af de mest spændende øjeblikke er nok, når jeg har oversat en tekst, hvad enten det er en lovtekst eller en 
pressemeddelelse, og jeg bagefter kan se, at den bliver citeret f.eks. i medierne. Det giver en følelse af, at det, jeg 
laver, betyder noget. 

Navn: Patricia

 Oprindelsesland: Danmark

 Sprog: Engelsk, fransk, spansk, tysk og græsk (i hvert fald i teorien...)

Arbejder du inden for et særligt emneområde (jura, finans, videnskab, m.fl.)?

Mange af vores tekster har et juridisk og et økonomisk indhold, da det tit er retsakter, men vi oversætter alt  
fra politiske erklæringer over menneskerettighedsberetninger til tekniske manualer og tekster til Rådets websted.

Hvorfor kan du godt lide at arbejde som oversætter ved Den Europæiske Union? 

Med en baggrund som oversætter fra CBS er EU-Oversættelsestjenesten det optimale sted at være - og så er det 
fantastisk at være omgivet af SÅ mange kolleger med samme store interesse for sprog og sproglige spidsfindigheder 
(nogle vil nok kalde det nørdet…) 

Hvad er det mest spændende, du har oplevet / den største udfordring, du har haft som oversætter ved EU og 
hvorfor? 

Det er altid særlig spændende at være en del af holdet omkring et topmøde, hvor man er helt tæt på begivenhederne 
og virkelig kan mærke, at man gør en forskel. Men den største udfordring er nok de to gange, Danmark har haft 
formandskabet - dér er der virkelig tryk på - på alle måder!

http://translators.eu-careers.eu


