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Wszystko o życiu Polaków na Litwie...
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EFHR nawiąże współpracę z tłumaczami

W Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego
Czerwca...

wilnoteka.lt, 18 c zerwca 2015, 13:17

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poszukuje
tłumaczy z jęz. polskiego na jęz. litewski (i odwrotnie). Istnieje
również możliwość tłumaczenia tekstów na jęz. angielski oraz
rosyjski (i odwrotnie).

Imieniny obchodzą: Ireneusz, Józef, Leon, Leona
Na Litwie: Irenijas, Irenėjus,

Więcej ...
Nie musisz być zawodowym tłumaczem, ani posiadać
ukończone studia - wystarczy, że jesteś pewien, że chcesz
podjąć wyzwanie. Ze swojej strony gwarantujemy, że teksty, z
którymi będziesz pracował będą Cię wszechstronnie rozwijały.
Praktykantom oferujemy:
• Praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb;
• Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z referencjami;
• Gwarantujemy zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę na bardzo
konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym.
Jeżeli jesteś zainteresowany praktyką bądź odpłatną współpracą, wyślij do nas swoje CV pod adres
praktyki@efhr.eu a my skontaktujemy się z Tobą.
EFHR

WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Jak spędzić weekend w
Wilnie i na
Wileńszczyźnie?
Wilnoteka poleca
W ten weekend na Wileńszczyźnie aż się roi od wystaw:
"ArtVilnius", "ABC... historii Gdańska", "Wyrzeźbione
czasem". Jeśli...
Praca dla polonisty i nauczyciela języka...
Wyjątkowy odpust w Ławaryszkach
Młodzież do pracy w czasie wakacji poszukiwana!
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Tryskający życiem Dom Wspólnoty w Sużanach
Odpowiedz

Wianki świętojańskie na stawie w Rakliszkach
Więcej

POLACY NA LITWIE

Waldemar Tomaszewski Honorowym Obywatelem
Rejonu Wileńskiego
Europoseł i wieloletni
przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
Waldemar Tomaszewski podczas uroczystej gali w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie...
Wieści z Laudy: Muzealnicy z Ziemi Sejneńskiej w...
Wizyta posła Artura Górskiego w Solecznikach
Wakacje w Małych Solecznikach
I Rajd Rowerowy poświęcony 250 rocznicy urodzin M...
Matura z litewskiego. Proces o ocenę z egzaminu w...
Więcej

LITWA

Łatwiej wziąć ślub, łatwiej
się rozwieść
Rząd Litwy poparł zmiany
opracowane przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Zmiany znacznie upraszczają
procedurę rozwodową, natomiast poprawki do
Kodeksu...
Bronisław Komorowski doktorem honoris causa...
Projekt dotyczący pisowni nazwisk - ciąg dalszy...
Propozycja nie do odrzucenia: ulgi podatkowe na...
Arcybiskup Sigitas Tamkevičius pożegnał się z...

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

"Jaga" zagra w Pokrojach, "Troki...
Więcej

ZA MIEDZĄ

Grzegorz Schetyna:
Prawa Polaków na Litwie
są naruszane, a swoboda
ograniczana
"Obowiązkiem wolnej Polski jest troska o Polonię i
Polaków za granicą" - podkreślił minister Grzegorz
Schetyna podczas dzisiejszego wystąpienia...
Na Wyspach protesty Polaków pomogły
Więcej sił NATO w Polsce i krajach bałtyckich
Mecz Polska - Litwa pod patronatem... Mickiewicza
Roshen rusza na Polskę
Spotkanie ministrów obrony państw NATO
Więcej

SONDA
Co dalej z polskimi szkołami na Litwie? Czy protesty
przyniosą poprawę sytuacji polskiego szkolnictwa?:
Sytuacja polskich szkół będzie i tak coraz gorsza ze
względu na dyskryminacyjną politykę państwa
litewskiego
Protesty nic nie dadzą, rząd po prostu dąży do
likwidacji polskiego szkolnictwa
Złej sytuacji polskich szkół winni są sami Polacy,
którzy zapisują swoje dzieci do szkół litewskich
Wymagania państwa są uzasadnione a protesty
niepotrzebne
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Nie wierzę, że rząd spełni postulaty protestujących,
ale trzeba protestować, by przypominać o dyskryminacji
Polaków na Litwie
Litwa jest państwem demokratycznym, które liczy się
ze zdaniem obywateli, dlatego uważam, że protesty
odniosą skutek
Należy protestować i walczyć, by zwracać uwagę
europejskiej opinii publicznej
Czas na Polskę, nadzieja w obietnicach nowego
prezydenta
Czas na bardziej radykalne działania
GŁOSUJ

OSTATNIO KOMENTOWANE
Chamstwa dls Cowboy ciąg
28.06.2015 - 14:41
Forum Wilnoteki nie dla
28.06.2015 - 14:12
Prezes PiS Jarosław
28.06.2015 - 11:47
Waldemar Tomaszewski zawsze
28.06.2015 - 11:42
Bardzo piękne słowa nadesłane
28.06.2015 - 11:40

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
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"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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