
Functieomschrijving : Vertaler - Nederlands + Engels + Frans
Contract : contract van lange duur, open voor freelancers
Plaats : Industrielaan 135, Anderlecht
Startdatum : Zo spoedig mogelijk

OVER EFARMZ

eFarmz werd opgericht in 2013 and geboren uit een eenvoudig idee: de voedingsindustrie in België opnieuw
uitvinden door digitale innovatie naar het lokale voedingsnetwerk te brengen.

Om dit te doen, werkt eFarmz samen met lokale producenten en maakt de toegang tot hun producten
gemakkelijker via zijn e-commerce platform.

Klanten kunnen online meer dan 1000 biologische en seizoensgebonden producten bestellen (fruit,
groenten, zuivelproducten, vlees, vis) en ook maaltijdboxen.

Vandaag is eFarmz de leider van e-shops die biologische en lokale voeding verkopen in Franstalig België.
Het volume van de bestellingen en leveringen steeg van jaar tot jaar en bereikte 150 000 leveringen in 2021
in heel Brussel en Wallonië. 

De volgende grote uitdaging is om eFarmz in september uit te breiden naar Vlaanderen om het bekend te
maken bij Vlaamse klanten, zodat een groter deel van de bevolking toegang krijgt tot de meest geweldige
Belgische producten.

TAAKOMSCHRIJVING

Aangezien we eFarmz beschikbaar zullen maken voor Nederlands- en Engelstalige klanten, zoeken we onze
eerste vertaler.

U zult verantwoordelijk zijn voor alle vertalingen en proeflezen van verschillende inhoud en materialen (van
Frans naar Nederlands en Engels), zoals:

● Product: recepten, teasers, productomschrijvingen

● Marketing: via onze blog, nieuwsbrieven en berichten op sociale netwerken

● Web: website briefings en inhoud



Je belangrijkste missie is ervoor te zorgen dat onze “tone of voice” correct wordt vertaald, zodat elk van onze
klanten ons merk goed kan begrijpen. Met andere woorden, je moet ervoor zorgen dat de vertaalde inhoud
de originele betekenis en toon overbrengt.

Omdat we een klein bedrijf zijn, krijg je ook de kans om voor andere afdelingen te werken en bijvoorbeeld te
helpen met de klantenservice (het beantwoorden van de behoeften en verzoeken van onze klanten) of
andere operationele missies.

Wat je moet weten: eFarmz is een snel bewegend bedrijf en heeft een duidelijk ondernemende werkcultuur.
Als je graag je baan van de grond af aan wilt opbouwen, ben je hier aan het juiste adres.

GEWENSTE ERVARING

● Je hebt een taalgerelateerde bachelor- of masteropleiding gevolgd.
● Je bent drietalig. Je spreekt, leest en schrijft perfect Frans, Nederlands en Engels.
● Je hebt marketing- en communicatievaardigheden.
● Je kan prioriteiten stellen en deadlines respecteren. Je weet het hoofd koel te houden in stressvolle

situaties en je bent oplossingsgericht.
● Je bent een hands-on persoon.
● Je werkt graag zelfstandig.
● Je denkt dat duurzame voeding de toekomst is!

PROCES

1) Stuur je cv naar stefan@efarmz.be samen met je antwoorden op de volgende vragen:
1. Vertel ons over je ervaring met vertalingen
2. Waarom solliciteer je bij eFarmz?
3. Hoe denkt u met uw vaardigheden een verschil te kunnen maken?

Elk antwoord moet in een andere taal worden geschreven (Frans, Nederlands en Engels)
2) Een telefoongesprek
3) Een test van één uur
4) Een interview ter plaatse (ontdek ons magazijn en ons team!)


