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Jezikoslovci, iščete službo? Jezikovnik vam jo lahko poišče!
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Začelo se je dobro leto nazaj, se spominja Mart D. Buh, direktor jezikovne agencije LanguageSitter®, ko so imeli težave najti primerne učitelje preko
različnih spletnih kanalov, ki jih uporabljajo. »Mislil sem si, če imamo mi takšne težave, jih imajo gotovo tudi drugi. In res je bilo tako.«
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Jezikovnik je za iskalce dela povsem brezplačen, dostop do oddanih prijav za delo imajo zgolj člani skupine (Vir slike: Bigstockphotos).
Mart D. Buh je med opisovanjem platforme, ki bo povezala podjetja iz jezikovne industrije in iskalce dela na področju poučevanja jezikov,
prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, jasen: platforma, ki so ji nadeli ime Jezikovnik, je v prvi vrsti nastala iz nekoliko sebičnih razlogov. »Razlog za
nastanek Jezikovnika je bil predvsem v pomanjkanju dostopa do kakovostnih kadrov, s katerim smo se soočali. Za nas je Jezikovnik kanal, prek
katerega imamo dostop do svežih kadrov, s tem pa tudi pomagamo mladim do dela in izkušenj.« Na vprašanje, kako je Jezikovnik podoben LinkedInu,
Buh odgovarja, da podobnosti ni, saj uporabnik ne kreira nekega javnega računa, temveč zgolj v nekaj enostavnih korakih odda prijavo za delo na eno
ali pa vsa podjetja v skupini Jezikovnik.
Potencial Jezikovnika prepoznala tudi ljubljanska Filozofska fakulteta
Buh je k sodelovanju povabil še jezikovno šolo Jezikovna Akademija in dve prevajalski agenciji, Alamma in Peresce. Tako je nastala skupina
Jezikovnik, s katero je v partnerstvo vstopila tudi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Naj kot zanimivost dodamo, da so prav vsi, ki so
ustanovili oziroma vodijo prej omenjena podjetja, diplomanti jezikoslovnih programov Filozofske fakultete, ki skušajo zdaj s projektom pomagati
svojim mlajšim kolegom in kolegicam. Skupaj trenutno nudijo delo okoli 250 sodelavcem in sodelavkam.
Kaj mora Petra narediti, da se pridruži Jezikovniku?
»Ciljamo na diplomante in diplomantke jezikovnih programov, ki na trg dela šele vstopajo, seveda pa tudi na ostale, ki imajo že nekaj izkušenj in bi
radi sodelovali z nami,« pojasnjuje sogovornik. Če se bo Petra, 23letna diplomantka germanistike, želela pridružiti Jezikovniku, bo v spletni obrazec
za prijavo vnesla osebne podatke, označila pri katerih podjetjih iz skupine želi delati, odgovorila na nekaj vprašanj, pripela svoj življenjepis in vse
skupaj poslala s pritiskom na gumb: »Za zdaj so v skupini Jezikovnik štiri podjetja, pozneje pa bo imela Petra več izbire, ampak nekje je treba začeti.
Posamezno podjetje bo Petro, če se mu bo zdela kot kandidatka primerna, kontaktiralo in se z njo dogovorilo za razgovor.« Buh še doda, da Petra
najverjetneje ne bo imela težav z iskanjem službe. Razlog je v nemščini – ta profil učitelja oziroma jezikovnega trenerja je vedno relativno težko
dobiti, saj so germanisti praviloma kar dobro zaposljivi.
»Vse počnemo brezplačno.«
Jezikovnik je za iskalce dela povsem brezplačen, dostop do oddanih prijav za delo imajo zgolj člani skupine, ne nameravajo pa jih posredovati tretjim
osebam. Projekt je povsem nepridobitno naravnan, čeprav, pravi Buh, da razmišljajo o tem, da bi nova podjetja za pridružitev skupini plačala
simbolično članarino. Ta bo porabljena za delovanje spletne strani in druge stroške, ki jih trenutno pokrivajo ustanovni člani. »Vse počnemo
brezplačno, vključno z dogodki in predavanji, ki jih ne honoriramo.« Eden takšnih dogodkov bo potekal 19. oktobra na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, na njem pa se bodo zvrstila strokovna predavanja s področja poučevanja jezikov in prevajanja, vsa pa bodo praktično usmerjena.

Jezikovnik med nastajanjem. Z leve proti desni: Mart D. Buh (LanguageSitter), Pija Kovač (Alamma), Matija Kovač (Jezikovna Akademija) in Maja
Sužnik (Peresce) (Vir slike: Jezikovnik)
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Mladi dovolj teorije dobijo na fakulteti, manjka pa jim praktičnih znanj in izkušenj, meni Buh. »Glavni namen Jezikovnika z vidika uporabnika je
zagotovo pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj in lažji dostop do priložnost za delo v jezikoslovni stroki.«
Kaj bi spremenil pri študiju jezikov?
Študij jezikov v Sloveniji je po njegovem mnenju večinoma dober, pa čeprav gre pri šolstvu na splošno za rigiden sistem, kjer se stvari prepočasi
spreminjajo, tudi pri jezikovnih študijih. »Zagotovo bi določene zastarele in neuporabne vsebine, ki koristijo zgolj peščici, ki kariero pozneje
nadaljuje v akademski sferi, zamenjal s sodobnimi in praktičnimi predmeti. Želel bi si tudi veliko več interdisciplinarnosti in povezovanja programov
z gospodarstvom in delodajalci brez prestrašenega vpitja, da se s tem posega v avtonomijo univerze.« Zato pozdravlja sodelovanje Filozofske
fakultete, ki »problematiko razume in ukrepa«.
»Neplačnikov ne bomo tolerirali!«
Stroški za razvoj sistema Jezikovnika so bili minimalni, napoveduje pa nekatere spremembe pri prijavnem sistemu, ki ga bodo kmalu nadgradili in
izboljšali njegove funkcionalnosti. Skupina, ki upravlja Jezikovnik, ima tudi podobna načela: »V skupini ne bomo tolerirali neplačnikov, ki na
področju poučevanja in prevajanja niso redkost. Sodelavce je treba plačevati redno in v skladu z dogovorom.«
Jezikovnik pa je poseben še v (vsaj) enem pogledu: vsa trenutna podjetja so si konkurenčna, a ta izziv, preseganje razmišljanja o konkurenci, so dobro
prestali in se sprejeli kot partnerji na projektu, ki bo koristil vsem stranem.
Kateri jeziki so trenutno najbolj vroči?
»V zadnjem času nemščina začenja prehitevati angleščino, če sodim po tečajih, ki smo jih pri LanguageSitterju® prodali letos,« pravi Buh, ki dodaja,
da se za jezikovne tečaje pri njih najpogosteje odloča starostna skupina od 28 do 49 let. Tisti, ki k njim pridejo zasebno, torej ne prek podjetij, se
želijo večinoma učiti jezikov, kot so italijanščina, španščina, francoščina, ruščina in finščina. »Na koncu pa se večinoma odločijo, da bodo čas in
sredstva raje vložili v individualni tečaj angleščine ali nemščine, saj jim bo eden od teh dveh jezikov pomagal pri poklicnem oziroma poslovnem
razvoju in jim omogočil lažje opravljanje dela ali celo napredovanje. Torej manj za dušo, več za posel, mogoče celo za preživetje.«
19. oktobra bo na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekal prvi dogodek, ki ga bo organizirala skupina podjetij, ki sestavljajo Jezikovnik. Udeležba je
brezplačna, je pa obvezna prijava.
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V POVEZAVI S TO TEMO VAM LAHKO PONUDIMO REŠITEV
Odprite podjetje!
Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste kateri stroški so povezani z
ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Vse to in še več boste izvedeli na MP
individualnem svetovanju pred ustanovitvijo podjetja.... več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu
Sanjate, da stranke pridejo k vam kar same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in
prehiteti konkurente? Pridružite se nam na temeljiti in obsežni delavnici, na kateri se boste naučili,
kako z blog marketingom priti do novih strank, močnejše bla... več >>

ŠE VEČ VSEBIN O TEJ TEMI
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Slovenski Achilles je bil ob raziskovanju hrvaškega trga presenečen. Zakaj?

Quadrofoil začenja serijsko proizvodnjo plovil Q2

VIAR: Kaj smo se naučili v ameriškem pospeševalniku?
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Njihova stranka je za 3000 odstotkov izboljšala uspeh na spletni strani

»Imava službo, lasten projekt in dve leti staro punčko.«

Ker ni našla službe, si jo je ustvarila sama. S poticami!
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Čili mojstra, ki osvajata gurmane

»Deluje točno tako, kot ste rekli.«

Pametno mesto, ki so ga »sezidali« Slovenci

http://mladipodjetnik.si/noviceindogodki/novice/jezikoslovciiscetesluzbojezikovnikvamjolahkopoisce

6/11

14. 3. 2017

Jezikoslovci, iščete službo? Jezikovnik vam jo lahko poišče! — Mladipodjetnik.si  podjetništvo, ustanovitev podjetja

MP knjižnica

PRIHAJA IZBOR MLADI PODJETNIK LETA

Nominirajte mladega podjetnika

Izbor: Mladi podjetnik leta 2017

http://mladipodjetnik.si/noviceindogodki/novice/jezikoslovciiscetesluzbojezikovnikvamjolahkopoisce

7/11

14. 3. 2017

Jezikoslovci, iščete službo? Jezikovnik vam jo lahko poišče! — Mladipodjetnik.si  podjetništvo, ustanovitev podjetja

Živa solata osvaja Evropo

KMALU: Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!

Pretekli zmagovalci MP leta

shranjeno pod: Izpostavljeno, MP zgodbe
Išči
Preišči spletišče

Išči

Napredno Iskanje...
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VABLJENI NA NAŠE DOGODKE
MP dogodek: Kaj moram vedeti o DDV?
Davek na dodano vrednost je tema, ki marsikaterega podjetnika spravi v slabo voljo. Na delavnici, ki jo bo vodila izkušena davčna
svetovalka Natalija Kunstek, b... več >>

Veščine vitkega podjetništva
Pot od ideje do uspešnega produkta ni enostavna. Na voljo sta vam dve možnosti. Lahko se slepo lotite razvoja produkta in upate, da ga
bo kdo po večmesečnem ali... več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu
Sanjate, da stranke pridejo k vam kar same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in prehiteti konkurente? Pridružite se nam
na temeljiti in obsežn... več >>

MP dogodek: Koliko me stane podjetje?
Pred odpiranjem podjetja se bodočemu podjetniku poraja mnogo vprašanj. Postopek odprtja, prispevki, davki, oblika... Na podlagi
devetletnih izkušenj smo zbrali ... več >>

MP dogodek: Google Analytics
Google Analytics je sicer brezplačno, a hkrati eno izmed najbolj koristnih orodij, ki je na voljo vsakemu lastniku spletne strani ali
trgovine. Zaradi velikega ... več >>
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Prijavi se na enovice!

Označi liste, ki najbolj ustrezajo tvojim interesom.
Enaslov*

Ime*

Razvoj ideje
Množično financiranje
Oglaševanje na spletu
Davki (DDV, dohodnina, prispevki)
Izboljšanje produktivnosti
MP izobraževanja
Growth hacking

Prijavi se!

Vse za podjetje
MP računovodstvo
Poslovni račun
Program miniMAX
Pisarniški tiskalnik
Širokoformatni tiskalnik
Faktoring
Pisarniško pohištvo
Energetske izkaznice stavbe
Zaščita blagovne znamke
Virtualna pisarna Ljubljana
Coworking v Ljubljani
Prevajanje poslovnih dokumentov

Katero obliko podjetja izbrati?
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Samostojni podjetnik (s.p.)
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
Delniška družba (d.d.)
Komanditna družba (k.d.)
Zavod
Fundacija, ustanova

Ustanovitev podjetja
Ustanovitev in registracija podjetja
Osnove računovodstva
Ustanovitev d.o.o.
Ustanovitev s.p.
Popoldanski s.p.
Študentski s.p.
Poslovni načrt

Pogosta podjetniška vprašanja
Pogosto zastavljena vprašanja
Koliko znašajo prispevki za s.p.?
Subvencija za samozaposlitev
S.p. ali d.o.o.?
Raziskava trga
Katero dejavnost izbrati?
Kako izbrati poslovni račun?
Domov
O Zavodu
Pravni pouk
Varovanje zasebnosti
Načrt spletišča
Dostopnost
Kontakt
Zavod mladi podjetnik, 20072015 | Razvoj in svetovanje NiteoWeb d.o.o. | Piškotki
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