Халықаралық GVA (Global Venture
Alliance) компаниясы корпоративтік
инновация саласындағы жобалармен
айналысып, стартаптардың ісіне қарқын
қосады және венчурлік қорларды
басқарады. Бұл – Ресей мен ТМД
аумағында стартаптардың акселерациясымен айналысатын, сондай-ақ корпорациялар мен мемлекеттік сектордағы
инновациялық процестерді және
экожүйені жасайтын ірі компания.
GVA мен Janus Worldwide компаниясының ынтымақтастығы 2020 жылы
басталды. GVA компаниясы Janus
Worldwide аударма компаниясының
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нарықтағы беделін ескере отырып, оны
ауызша синхронды аударма қызметінің
провайдері ретінде таңдады. GVA
компаниясы тапсырған алғашқы
жобаны (GVA мен Global Innovation
Catalyst (GIC) компаниясы біріге іске
қосқан кәсіпкерлер мен топ-менеджерлерге арналған ерекше
білім беру бағдарламасына
арналған мазмұнды аудару) Janus
Worldwide сарапшыларынан
тұратын команда сәтті орындап
шықты. Осы жоба жемісті
ынтымақтастықтың жалғасуына түрткі болды.

Тапсырмалар
• Ағылшын тілінен орыс тіліне аударылатын
онлайн лекциялар мен шеберлік кластарында
синхронды аударма жасау қызметтері.
• Тыңдаушыларды еліктіріп, олардың
қызығушылығын ояту үшін сөйлеушінің

сөзіндегі динамикалық және эмоционалдық
ерекшеліктерді аударма барысында
жеткізу керек.
• Терминология дұрыс әрі нақты
қолданылуы тиіс.

Ерекшеліктері
• Жобаның ұзақтығы – үш ай.
• Іс-шараларды қашықтан және кешкі
уақытта жүргізу.
•

• Кәсіби даму жөніндегі Стэнфорд орталығының,
кремний даласының және GVA компаниясының
сарапшылары дайындаған білім беру
бағдарламасының ерекше мазмұнымен
жұмыс істеу.

Шешімдер
• Жобаның барлық талаптарына жауап беретін
мамандардың синхронды аударманы орындауы.

• Жұмысты жауапкершілікпен орындау.
• Тиімді тайм-менеджмент.

Шешімдердің құрамы
• Берілген салаларда (экономика, сату, маркетинг
және бизнес білім) маманданған және жұмыс
тәжірибесі жетерлік сегіз аудармашыдан
тұратын команда.

Осы қызықты жобаның ерекшеліктері Janus
Worldwide мамандарынан тұратын команданың ең жақсы қырларын ашты, осылайша
олардың кәсіби деңгейін, проактивтілігін, жауапкершілігін және жаңа нәрсеге тез бейімделе
алатынын көрсетті.
Janus Worldwide – 1996 жылы негізі қаланған
халықаралық аударма компаниясы. Ол түрлі кәсіби

• Глоссарий дайындау.
• Қарқынды және тәртіпке салынған
командалық жұмыс.

аударма қызметтерін ұсынады және ұйымдарға
әлемнің кез келген нүктесінде байланыста
болуға көмектеседі! Аударма қызметтері,
графикалық дизайн, макет, басып шығарудан
бастап процестерді автоматтандыруға
және контентті басқару жүйесіне дейін
шешімдер ұсынамыз.

