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PROFIL ZAWODOWY 

_______________________________________________________________________  

 

Jestem tłumaczem specjalizującym się w tłumaczeniach prawniczych oraz z branży IT. 

Ukończyłam dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim: lingwistykę oraz prawo. 

Specjalistyczną wiedzę zdobyłam pracując w kancelarii adwokackiej oraz firmach o profilu IT 

oraz telekomunikacyjnym, gdzie – we wszystkich przypadkach – zajmowałam się 

tłumaczeniami. Poza tym współpracuję jako freelancer z szeregiem biur tłumaczeń oraz jako 

tłumacz wewnętrzny i proofreader w dużym projekcie dla korporacji z tzw. „wielkiej czwórki”, 

w ramach którego weryfikuję tłumaczenia standardów wewnętrznych dla audytorów. 

Przygotowuję się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz ciągle rozwijam spectrum swojej 

wiedzy specjalistycznej – ostatnio o branżę HORECA oraz budowlaną.  
  

JĘZYKI  

_______________________________________________________________________  

  

J. angielski  

  

  

J. francuski  

  

Język B w ramach studiów w Instytucie 

Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie 

Warszawskim  

  

Język C w ramach studiów w Instytucie 

Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie 

Warszawskim  

  

DOŚWIADCZENIE  

_______________________________________________________________________  

  

BIURA TŁUMACZEŃ 

OD POCZĄTKU 2019 ROKU 

 

 

 

 

 

 

  

In-translate 

Proofreader i Tłumacz wewnętrzny 

→ Proofreader wewnętrzny w ramach dużego projektu z branży  

audytorskiej, dbam o zachowanie spójności ze standardami  

wskazanymi przez Klienta, poprawność językową, stylistykę 

i prawidłowość przekładu 

→ Tłumaczę też dokumenty prawne, z których większość jest 

następnie poświadczana przez tłumacza przysięgłego 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2018  

  

  

 

 

 

 

2016-2018  

 

  

 

 

2015-2016  

  

2015-2016  

  

 

2014-2016  

 

 

Kancelaria Tłumaczeń Prawnych 

Tłumacz Freelancer 

→ Stała współpraca w zakresie tłumaczeń z branży hotelarskiej 

i prawnej. 

 

Lingua Lab s.c. 

Tłumacz Freelancer 

→ Stała współpraca. Tłumaczę umowy, wyroki sądów, regulaminy, 

instrukcje, materiały reklamowe, itp. 

 

LEMON BT 

Tłumacz Freelancer 

→ Tłumaczę rozmaite dokumenty z różnych obszarów, np. dla 

UOKiK czy dokumentację z badań laboratoryjnych. 

 

TLANG 

Tłumacz Freelancer 

→ Tłumaczę dokumenty z branży budowlanej i prawnej.  

 

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu PUNKT 

Tłumacz Freelancer 

→ Dorywcza współpraca. Tłumaczę dokumenty typu CV. 

 

Microstrategy Sp. z o.o.  

Technical Support Associate  

→ Pracowałam jako tłumacz korespondencji technicznej  

z branży IT.  

→ Zajmowałam się przygotowaniem tłumaczeń opisów 

zgłaszanych problemów technicznych dla inżynierów.  

→ Odpowiadałam na zapytania techniczne klientów.  

  

Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.  

Senior Technical Analyst with French and English  

→ Przyjmowałam zgłoszenia problemów technicznych 

w języku francuskim i angielskim.  

→ Tłumaczyłam opisy techniczne na język angielski.  

 

Centralne Biuro Tłumaczeń  

→ Pracowałam jako tłumacz tekstów prawnych.  

→ Tłumaczyłam m. in. umowy i regulaminy.  

 

Lemmon Translations  

→ Pracowałam jako tłumacz tekstów prawnych i biznesowych.  

→ Zajmowałam się głównie umowami i protokołami. 

 

Kancelaria Grohman  

→ Tłumaczyłam pisma procesowe, umowy i protokoły. 

→ Brałam udział w spotkaniach z klientami w roli tłumacza.  



   

 

   

 

 

 

 

 

2014-2015  

→ Wykonywałam tłumaczenia szeptane.  

→ Prowadziłam korespondencję mailową i rozmowy telefoniczne  

z zagranicznymi klientami.  

→ Wyjaśniałam zagranicznym klientom złożone kwestie prawne.  

  

Współpraca z „Global Voices”  

→ Wykonywałam tłumaczenia w ramach wolontariatu. 

→ Tłumaczyłam teksty o tematyce politycznej, ekonomicznej 

i biznesowej w formie artykułów publikowanych na platformie. 

  

Ponadto od bieżącego roku jestem wpisana na listę tłumaczy PWN i TeXtem oraz współpracuję 

z kilkoma niedużymi biurami tłumaczy przysięgłych.  

 

 

WYKSZTAŁCENIE  

_______________________________________________________________________  

  

2013-2018  

  

  

 

2012-2015  

  

  

 

 

2009-2012  

  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  

Warszawskiego, Kierunek: Prawo, 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie  

  

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 

Warszawskiego, Kierunek: Lingwistyka Stosowana 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Języki wykładowe: angielski, francuski  

 

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  

Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej  

 

 

NARZĘDZIA CAT  

_______________________________________________________________________  

  

SDL Trados 2019 (posiadam licencję) 

MemoQ (używam programu na co dzień w ramach licencji udzielonej przez biuro tłumaczeń) 

Wordfast  

Across 

OmegaT 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

   

 


