
Ipsos is op zoek naar een Vertaler 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Bij Ipsos zijn we trots onszelf ‘the home of researchers’ te kunnen noemen. Omdat we één van de drie 
grootste marktonderzoekbureaus ter wereld zijn. Wereldwijd aanwezig in 90 landen, met meer dan 18.000 
werknemers. Onze favoriete hashtags? #innovation, #entrepreneur and #client-centricity. Ons succes is de 
combinatie van een grenzeloze wereldwijde expertise, kennis en procesefficiëntie binnen een bedrijf met 
een hart voor ondernemende mensen. 
 
 

Zin in een job binnen marktonderzoek? 
 

 

IPSOS ZOEKT EEN VERTALER: 
 

 Als vertaler ben je binnen een klein team medeverantwoordelijk voor dagdagelijkse vertalingen over 
zeer diverse producten en diensten in verschillende domeinen.  

 Je doet vertaalwerk tussen ‘jouw’ 3 talen (NL-FR-ENG), in alle richtingen, maar de hoofdbrok wordt 
ingenomen door vertalingen van het Nederlands naar het Frans. Je werkt met deze 3 talen o.a. om 
vragenlijsten, communicaties, rapporten en bedrijfspresentaties  te vertalen. Sommige documenten 
bestaan (gedeeltelijk) al van vorige onderzoeken, andere vertaal je volledig zelf.  

 Je begrijpt niet alleen de taal, maar je beheert de talen ook perfect (grammatica, syntaxis en 
spellingsregels). 

 Je zorgt ervoor dat de betekenis van het bronmateriaal behouden blijft, een nauw contact met de 
onderzoekers is daarbij belangrijk. 

 Je bent in staat het vertaalwerk van elk onderzoeksproject binnen de vooropgestelde deadline af te 
werken en je stelt daarbij de juiste prioriteiten.  

 Naast louter vertaalwerk sta je ook in voor revisies, coderingen en taaladvies. 
 

 

HERKEN JIJ JEZELF? 

 Een masterdiploma Vertaling Nederlands/Frans/Engels; ervaring is niet noodzakelijk 
 Een uitstekende beheersing van het Nederlands, het Frans en het Engels; tweetaligheid en kennis van 

extra talen zijn een pluspunt  
 Een vlotte pen 
 Een uitstekende computerkennis van Word, Excel en PowerPoint  
 Een oog voor detail en nauwkeurigheid 
 Zelfstandigheid en autonomie maar rekening houdend met de deadlines 

 

  



 

WAT VERTELLEN ONZE MENSEN OVER WERKEN BIJ IPSOS? 

 Een jong en gedreven team waar collegialiteit geen loos begrip is. En veel activiteiten tijdens en buiten 
het werk!  

 Een internationale omgeving met doorgroeimogelijkheden. Ook diverse opleidingen zullen ervoor 
zorgen dat je kennis snel toeneemt.  

 Variatie, variatie, variatie! Klanten, taken, teams, …. Geen enkele dag is dezelfde.  
 

WIJ BIEDEN JOU: 

 Een competitief pakket met extralegale voordelen en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
waarbij inspanningen en prestaties worden erkend en beloond  

 Een creatieve, actieve, open en ondersteunende werkomgeving  
 Een echte teamspirit: sociale, menselijke en business activiteiten met een sterke focus op welzijn!  

 
 

CONTACTEER ONS! 

Stuur je CV en motivatiebrief met referentie ‘Vertaler’ naar Barber Stes -  Barber.Stes@ipsos.com. Voor meer 
informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op www.ipsos.com. 
 


