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Wat kun je verwachten? 

o Vertalen van produktteksten, met de bijbehorende eisen en specificaties van het land, voor onze 

shop vanuit het Duits naar het Nederlands  

o Controleren en redigeren van produktteksten 

o Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van de Corporate Language  

o Optimaliseren van het vertaalproces in nauwe samenwerking met andere afdelingen en het 

Nederlandse team 

 
 

Wie ben je? 

o Je interesseert je voor een internationale E-Commerce omgeving en vind het leuk om onze shop 

verder te ontwikkelen 

o Je kijkt er naar uit om je eerste ervaring op het gebied van Nederlandse vertalingen op te doen 

o Je overtuigt met een uitstekende kennis van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift 

o Zeer goede beheersing van de Duitse taal 

o Goede kennis van MS Office en Excel in het bijzonder 

o Je hebt oog voor detail, werkt gestructureerd en hebt begrip voor reeds bestaande processen 

o Een betrouwbare en zorgvuldige manier van werken zijn voor jou vanzelfsprekend 

o Van maandag tot en met vrijdag dagelijks beschikbaar met mogelijkheid tot home office 

 
 

Wat bieden wij? 

o Eigen verantwoordelijkheden met veel ruimte voor eigen initiatieven en inbreng 

o Werken in een grote, snel groeiende onderneming met een platte organisatiestructuur en een 

informele cultuur 

o Opdoen van werkervaring in een groeiende toonaangevende e-commerce organisatie  

 

 

Reageren? 

We kijken uit naar je sollicitatie (C.V. en motivatiebrief). Ook horen we graag vanaf welke periode je 

beschikbaar bent. Stuur je sollicitatie naar: jobs@limango.de.  

 
 

 

limango is een sterk groeiende internationale e-commerce onderneming met het hoofdkantoor in het hartje van München, 
Duitsland. limango Nederland behoort tot het Duitse moederbedrijf limango GmbH, wat een dochteronderneming van mytoys.de is 
en tot de OTTO Group behoort. 
limango biedt dagelijks nieuwe verkoopacties aan met kortingen tot -70% voor jonge families en vrouwen. Elke dag starten nieuwe 
acties van gewilde merken met een beperkte voorraad en een looptijd van 2 tot 4 dagen. Een gratis lidmaatschap informeert je op 

regelmatige basis en geeft je toegang tot exclusieve acties. Ervaar het zelf: limango.nl 
Voor het team van limango Nederland zijn wij op zoek naar gemotiveerde, gedreven en getalenteerde medewerkers die samen met 
ons limango Nederland verder uitbouwen. 
Je komt te werken in de meest welvarende en de snelst groeiende stad van Duitsland. München is bekend van FC Bayern Munchen, 
Oktoberfest, Englischer Garten (één van ’s werelds grootste stadsparken) en maar anderhalf uur rijden van de Alpen. Als immigratie- en 
expat stad behoort München tot de top; in maart 2017 heeft Mercer „Quality of Living 2017“ de stad op de vierde positie geplaatst als 
’s werelds meest leefbare stad met de hoogste kwaliteit van leven.  

 

Full or part time Munich, Germany Geen beroepservaring 
 

26.06.2017 

Junior Translation Manager (m/w) limango Nederland (vol- of deeltijd vanaf 30 uur per 
week) 

Application 

http://www.limango.de/jobs
http://www.limango.nl/
https://short.sg/a/893125

