
Opleidingen

Universitair, theologiesep 2002 - jul 2005
Ruhr Universität , Bochum

Universitair, communicatiewetenschappensep 1999 - jun 2002
RWTH , Aachen

Werkervaring

Juraterm B.V., Eindhovenjan 2016 - Heden
Functie: Zelfstandig vertaler

Zelfstandig als vertaler met vakgebied juridische
vertalingen

Swart & De Schepper Advocaten, Eindhovenjul 2008 - dec 2015
Functie: Internationale secretaresse en vertaler

Verzorgen van Nederlandse en Duitstalige
juridische correspondentie. Samenstellen van
tweetalige contracten in samenwerking met
advocaten. Tolken tijdens zittingen. Vertaling van
fusiecontracten, waardebepaling van aandelen,
accountantsberichten, verzekeringsrapportages,
medische rapportages, vonnissen, proces-verbaal,
processtukken. Proof-reading, schrijven en vertalen
van marketingteksten.

Mediamarkt, Eindhovenaug 2005 - jul 2008
Functie: Afdelingshoofd klantenservice

Afdelingshoofd klantenservice bij de nieuw
geopende en thans eerste vestiging van
mediamarkt Eindhoven. Samen met een team
inrichten van de afdeling en opstarten van de
winkel in Eindhoven. Verzorgen van reparaties via
het systeem ZIR Online van Z.E.S. Goes. Handeling
van garantievracht tussen de eigen
vestiging, internationale leveranciers en
vestigingen van Media Saturn in binnen- en
buitenland. Vertaling van het omvangrijke
gebruikersinterface van ZIR Online van het
Nederlands in het Duits.

Philips N.V., Eindhovensep 2004 - jun 2005
Functie: Knowledge engineer

Bij Philips Connected Displays in Eindhoven was ik
verantwoordelijk voor het uitwerken en vertalen als
ook laten vertalen van beslisbomen, zo genoemde
knowledge trees, aan de hand waarvan de eindklant
in staat was, zelf oplossingen voor problemen met
apparaten te vinden. Ik zette de input uit de
ontwikkelingsafdeling op de juiste plaats binnen
het document management systeem, gaf de
vertalers opdracht en zorgde voor tijdige levering
van de decision trees aan de interne klanten.

Protestantse kerk, Bochumaug 2002 - jun 2004

Personalia

Naam: Luise Krahmer

Adres: Flight Forum 840
5657DV Eindhoven

Telefoonnummer:
+31614473769

E-mailadres: 
luise.krahmer@juraterm.nl

Geboortedatum: 19 februari
1981

Geboorteplaats: Meiningen

Geslacht: Vrouw

Nationaliteit: Duits

Burgerlijke staat: Gehuwd

Rijbewijs: B

Vaardigheden

Microsoft Office
Adobe
Photoshop
Trados
Schrijven
Tekstanalyse
Projektmanage
ment
Timemanageme
nt

Talen

Duits

Nederlands
Engels
Russisch

Hobby's en Interesses

Lezen - actuele literatuur
Viool spelen 20 jaar ervaring
Duitstalige dagbladen (FAZ,

LUISE KRAHMER



Functie: assistent studentenkerk

Inhoudelijk opstellen jaarprogramma
studentenkerk, organiseren en doorvoeren van de
wekelijkse studentendienst, organiseren van
uitwisselingsprogramma's met internationale
studenten, assistent voor de studentendominee

Nevenactiviteiten

Buurtbemiddeling, Eindhovenmei 2007 - apr 2009
Functie: Buurtbemiddelaar

Referenties

Swart Legal
Dhr Swart
040-3031945
anneke.breeden@swart-legal.nl

Teiken Rechtsbijstand
Dhr Teiken
053-8200215
roy.teiken@teiken-rechtsbijstand.nl

Stichting STIC
Mw. Inge Schwarzer
06-14473769
inge-snl@gmx.de

Süddeutsche, NZZ)
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