
Vertaalbureau Wilkens zoekt een stagiair(e) Projectmanager in Leiden! 

Elke dag worden er miljoenen woorden vertaalt in honderden verschillende talen door tienduizenden 

vertalers. Hoe houd je hier het overzicht over? Dat is de verantwoordelijkheid van de 

projectmanager, dé schakel tussen organisaties die te maken hebben met taalbarrières en de 

vertalers die ze daarmee helpen. Als stagiair projectmanager leer je hoe je vertalingen coördineert: je 

ondersteunt onze projectmanagers in het contact met klanten, hebt contact met vertalers en zorgt 

intern voor een goede aflevering van vertalingen.  

 

Wat ga je doen? 

Tijdens je stage zorg je ervoor dat onze vertaalprojecten goed verlopen. Wij leren jou hoe je in onze 

veelzijdige dienstverlening alles van a tot z coördineert. Je hebt contact met iedereen binnen het 

bureau. Je leert om een divers pakket aan taken gestructureerd uit te voeren en overzicht te 

bewaren op alle lopende projecten. In een notendop: zodra een van jouw klanten iets vertaald wilt 

hebben, ondersteun je bij het verzorgen van een goede offerte, je helpt bij het zoeken naar de beste 

vertaler uit voor deze specifieke vertaling en zorgt ervoor dat de vertaling foutloos bij de klant wordt 

afgeleverd.  

 

Wat bieden wij? 

 Een maandelijkse stagevergoeding, afhankelijk van je opleidingsniveau 
 Een uitdagende stage bij een bekend vertaalbureau met een informele sfeer en waar 

enthousiasme, kwaliteit en service voorop staan 
 Een team met toegewijde collega’s en goede begeleiding met volop ruimte om je te 

ontplooien 
 Bij een wederzijdse klik, een functie als junior Projectmanager na je stageperiode 
 Een unieke inkijk in de werkzaamheden van grote spelers in de medische en farmaceutische 

sector   

Wat vragen wij van jou? 

 Je volgt een hbo- of universitaire opleiding, bij voorkeur richting Communicatie of Taal- en 
Cultuur  

 Je hebt interesse in onze dienstverlening: vertalingen  
 Een groot organisatietalent met de nodige stressbestendigheid en klantgerichtheid 
 Een gezonde dosis enthousiasme met een gedreven en praktische instelling 
 Uitstekende communicatieve- en schriftelijke vaardigheden 
 Je bent niet bang om de telefoon te pakken  

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer direct met CV en motivatie. Als je nog vragen hebt, kun je 

contact opnemen met Michelle van Breemen via 071 5 811 212. Zij vertelt je graag meer over de 

functie en Vertaalbureau Wilkens als bedrijf! 

 



Tot slot, nog even over ons 

Wilkens c.s. Vertalers, Tolken & Technical writers, de vestiging van de WCS Group in Leiden, is 

toonaangevend op het gebied van hoogwaardige meertalige communicatie. Denk hierbij aan 

vertalen, tolkdiensten, technisch schrijven, copywriting en overige taalgerelateerde diensten. Ons 

team van enthousiaste collega’s werkt dagelijks aan uiteenlopende projecten van interessante 

klanten in binnen- en buitenland. Onze opdrachtgevers variëren van marktleiders op 

medisch/farmaceutisch en technisch gebied tot advocatenkantoren, financiële dienstverleners, 

overheidsonderdelen, marketingbureaus etc. 


