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Θέλεις να ζήσεις στην 8η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης, να γνωρίσεις νέους από όλο τον κόσμο και
να αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία σε έναν από τους πιο υποσχόμενους τομείς; Η bab.la ίσως έχει μια
θέση πρακτικής άσκησης για εσένα!

Αν σκέφτεσαι «πρακτική άσκηση σημαίνει να βγάζω φωτοτυπίες και να φτιάχνω καφέδες», πέφτεις
έξω! Πρακτική άσκηση στην bab.la σημαίνει δημιουργικότητα, ποικιλομορφία, αυθορμητισμός, αλλά
και ανάληψη ευθυνών. Η ιεραρχία είναι χαλαρή και οι ανώτεροί σου είναι τόσο προσιτοί που σε
κάνουν να αισθάνεσαι πως δεν είναι τίποτα παραπάνω από συνάδελφοι και φίλοι. Κατά τη διάρκεια
της πρακτικής σου περιμένουν να σε δουν να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, να εκφράζεσαι ελεύθερα
και να συνεισφέρεις στην ομάδα με νέες ιδέες και προτάσεις. Θα σου αναθέσουν ευθύνες από την
πρώτη κιόλας ημέρα και θα σε εμπιστευτούν να βελτιώσεις, να εμπλουτίσεις και, γιατί όχι, να
μεταμορφώσεις τη γλωσσική εκδοχή της bab.la που θα αναλάβεις.

Ο ελληνικός ιστότοπος της bab.la είναι το αποτέλεσμα του κόπου τριών μηνών και της συνεργασίας
μου με την υπόλοιπη ομάδα. Η bab.la είναι μια διαδικτυακή πύλη γλωσσών που προσφέρει πλήθος
δωρεάν ηλεκτρονικών δίγλωσσων λεξικών, καθώς και μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία για την
εκμάθηση γλωσσών. Το Αγγλο-ελληνικό λεξικό είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στον κόσμο της
bab.la και γι’ αυτό είναι ακόμα αρκετά φτωχό. Με τη δουλειά σου μπορείς να το εμπλουτίσεις και να
το βελτιώσεις, ώστε να επωφεληθούν από αυτό όλοι οι χρήστες μας ανά τον κόσμο. Θέλεις να
συμμετάσχεις σε μια ομάδα που σέβεται τις ιδέες σου; Θέλεις να συμβάλεις στη δημιουργία του
μεγαλύτερου δωρεάν πολύγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού, που σέβεται τόσο τους χρήστες του ώστε
να παρέχει το σύνολο του ιστοτόπου του στη γλώσσα τους; Δες τώρα τη σελίδα με τις προσφερόμενες
θέσεις εργασίας και στείλε το βιογραφικό σου για να γίνεις μέλος της πιο πολύγλωσσης,
πολυπολιτισμικής και ευχάριστης ομάδας!

πύλη γλωσσών bab.la
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