
Delovna mesta: Prevajalec

 
Ime: Klemen

Država izvora: Slovenija

Jeziki:  Slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina

Tematska področja vašega dela (pravo, finance, znanost itd.):

Tehnična/strokovna besedila

Kaj vam je pri delu prevajalca za Evropsko unijo najbolj všeč? 

Delo je raznoliko in polno izzivov. Dotika se najrazličnejših področij ter poteka v družbi najodličnejših prevajalcev in 
strokovnjakov. Veliko je tudi možnosti za izpopolnjevanje in nadaljnje izobraževanje.

Opišite najzanimivejši dogodek ali največji izziv, ki ste ga doživeli ali se z njim soočili kot prevajalec za EU:

Največji izziv doslej je bilo prevajanje paketa občutljivih zakonodajnih aktov z zelo kratkim rokom, ki smo ga pre-
vajali v ekipi prevajalcev. Pri tem smo se morali usklajevati med seboj, da smo zagotovili skladnost med našimi 
prevodi, poleg tega pa smo tesno sodelovali tudi s strokovnjaki iz Slovenije, ki so nam pomagali najti ustrezne pre-
vodne rešitve za številne tehnične izraze, ki smo jih nato vnesli v medinstitucionalno terminološko zbirko podatkov 
IATE. Delo na projektu je bilo zelo zahtevno in odgovorno, zato nam je bilo v veliko zadoščenje, ko smo ga uspešno 
zaključili!

Ime: Barbara

Država izvora: Slovenija

Jeziki:  slovenščina, angleščina, nemščina, nizozemščina, francoščina

Glavna tematska področja dela:

Največkrat in najraje prevajam besedila o okolju, notranjih in zunanjih zadevah, čeprav že zaradi same narave dela 
pogosto dobim v delo tudi besedila z drugih področij.

Kaj so pozitivne strani ligvističnega dela za Evropsko unijo:

Za evropske institucije delam že več kot šest let in v tem času mi niti enkrat ni bilo žal, da sem sprejela to delo. Delo 
je izrazito raznoliko in zahtevno, hkrati pa prinaša veliko zadovoljstva.

Kaj je bil največji izziv in zakaj:

Težko je izbrati eno samo stvar pri tem delu, za katero bi lahko rekla, da je bila največji izziv ali da je bila najbolj 
navdihujoča. Niso redki dnevi, ko sem po koncu službe utrujena, skoraj izčrpana, a tudi izredno zadovoljna, ker sem 
končala zahteven prevod ali pa – po številnih telefonskih pogovorih ali dopisovanju s slovenskimi strokovnjaki – 
nazadnje le našla dobro ustreznico za nov izraz. Vem, da to verjetno zveni kot kliše, vendar je praktično vsak dan 
poln prevajalskih, terminoloških, pa tudi drugih izzivov.
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