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ŽELENO PODROČJE DELA Prevajalec

DELOVNE IZKUŠNJE

21. 2. 2018–v teku Administrativna dela
Založba Forum Media d.o.o. 

- Vsakodnevna komunikacija preko e-pošte (tudi v angleščini in nemščini),
- pregled naročil,
- pregled podatkov naročnikov,
- posodabljanje priročnikov,
- odjave promocij.

17. 7. 2017–v teku Urednik
IECom d.o.o., Ljubljana (Slovenija) 

- Vnašanje in urejanje podatkov televizijskih sporedov (vsebine, naslovi, čas trajanja, produkcijski 
podatki, jezik, žanr).

- Pisanje in prevajanje vsebin in povzetov oddaj iz NEM v SLO.

4. 4. 2016–v teku Prevajalec
Alkemist, prevajalske storitve, d. o. o., Ljubljana (Slovenija) 

 

- prevajanje in urejanje marketniških, tehničnih in strokovnih besedil za različne stranke (Volvo, Nvidia,
Sava Hotels & Resorts, UniCredit Bank idr.)

 

- iz angleščine v slovenščino in obratno

6. 6. 2016–11. 9. 2016 Prevajalec
3M, Ljubljana (Slovenija) 

 

- prevajanje kataloga izdelkov za proizvodnjo, industrijo, grafično oblikovanje, elektroniko, zaščito in 
varovanje zdravja

 

- tehnični in strokovni izrazi ter opisi

19. 11. 2015–23. 12. 2015 Prevajalec
Premier Marketing d.o.o., Ljubljana (Slovenija) 

- delo za televizijsko podjetje

- prevajanje angleških podnapisov v slovenščino

- uporaba programa SubtitleEdit
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14. 7. 2015–16. 7. 2015 Prevajalec
KORONA D.D., Ljubljana (Slovenija) 

- prevajanje 30 strani tehničnega opisa strojne opreme 'Nek Dam'

- prevajanje iz angleščine v slovenščino

28. 4. 2015–16. 5. 2015 Prevajalec
EXTREME DIGITAL ZRT., Budimpešta (Madžarska) 

- prevajanje krajših tehničnih besedil

- prevajanje približno 6000 specifikacij za spletno trgovino

- prevajanje iz madžarščine v slovenščino

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

1. 10. 2015–v teku Magistrirani prevajalec angleščine in madžarščine Raven 7 EOK

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
2000 Maribor (Slovenija) 

Splošni predmeti

 

- podrobna teorija prevajanja

- uporaba prevajalskih orodij

- prevajalska praksa

- prevajanje strokovnih in pravnih besedil

 

Dodatni predmeti

 

- tečaj švedščine

1. 10. 2011–30. 9. 2015 Diplomant medjezikovnih študij angleščine in madžarščine
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
2000 Maribor (Slovenija) 

Splošni predmeti

 

- slovenščina, angleščina in madžarščina

- prevajanje in prevajalska orodja

- vpogled v tolmačenje

- zgodovina prevajanja in tolmačenja

 

Izbirni predmet

- francoščina

- oblikovanje besedil

27. 7. 2014–22. 8. 2014 Poletna šola - tečaj madžarščine
Eötvös Loránd University (ELTE), Budimpešta (Madžarska) 

Splošni predmeti

- madžarščina
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- sporazumevanje v madžarskem jeziku;- značilnosti Madžarske v madžarskem jeziku.

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno

sporazumevanje
Govorno sporočanje

angleščina C2 C2 C2 C2 C2

madžarščina B2 C1 B2 B2 B2

švedščina B1 C1 B1 B2 B2

nemščina C1 C1 B1 B1 B2

hrvaščina C1 C1 B2 B2 B2

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir 

Komunikacijske kompetence - sposobnost koncentracije;
 - sposobnost hitrega dojemanja bistva; 

- sposobnost enostavnega izražanja v tujem jeziku. Pridobljeno tekom študija doma (v Sloveniji) in 
študija v tujini (na Madžarskem)

Organizacijske/vodstvene
kompetence

- sodelovalnost;
 - učinkovito organiziranje svojega dela;
 - vzdržljivost ob naporu; 

- točnost ob oddaji nalog in del. Pridobljeno tekom študija doma (v Sloveniji) in študija v tujini (na 
Madržarskem).

Digitalne kompetence SAMOVREDNOTENJE

Obdelava
informacij

Komunikacija
Ustvarjanje

vsebin
Varnost

Reševanje
problemov

Usposobljeni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica 

- poznavanje orodij Microsoft Office (Word, PowerPoint in Excell); 

- poznavanje orodij za obdelavo filmskih posnetkov (Adobe Premier Pro in Adobe After Effects); 

- poznavanje CAT prevajalskih orodij (MemoQ, SDL Trados)

- poznavanje svetovnega spleta.

Druge kompetence  

- branje in pisanje knjig, trenutno končal prvi roman

 

- urejanje videoposnetkov in podnapisov

 

- glasba: igram bobne

Vozniško dovoljenje B

28. 3. 2018  © Evropska unija, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Stran 3 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr


 Življenjepis  Gal Jernej

28. 3. 2018  © Evropska unija, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Stran 4 / 4



   ECV 2015-01-15T10:41:21.820Z 2018-03-28T18:31:15.684Z V3.3 EWA Europass CV true                      Jernej Gal    Cvetkova 56, Rakičan 9000 Murska Sobota  SI Slovenija  jernej.gal@gmail.com   031554260  mobile Prenosni telefon    M Moški   SI slovensko   preferred_job ŽELENO PODROČJE DELA  24441 Prevajalec     true  Administrativna dela <p>- Vsakodnevna komunikacija preko e-pošte (tudi v angleščini in nemščini),<br />- pregled naročil,<br />- pregled podatkov naročnikov,<br />- posodabljanje priročnikov,<br />- odjave promocij.</p>  Založba Forum Media d.o.o.    true  Urednik <p>- Vnašanje in urejanje podatkov televizijskih sporedov (vsebine, naslovi, čas trajanja, produkcijski podatki, jezik, žanr).</p><p>- Pisanje in prevajanje vsebin in povzetov oddaj iz NEM v SLO.</p>  IECom d.o.o.    Ljubljana  SI Slovenija    true  24441 Prevajalec <p> </p><p>- prevajanje in urejanje marketniških, tehničnih in strokovnih besedil za različne stranke (Volvo, Nvidia, Sava Hotels &amp; Resorts, UniCredit Bank idr.)</p><p> </p><p>- iz angleščine v slovenščino in obratno</p>  Alkemist, prevajalske storitve, d. o. o.    Ljubljana  SI Slovenija     false  24441 Prevajalec <p> </p><p>- prevajanje kataloga izdelkov za proizvodnjo, industrijo, grafično oblikovanje, elektroniko, zaščito in varovanje zdravja</p><p> </p><p>- tehnični in strokovni izrazi ter opisi</p>  3M    Ljubljana  SI Slovenija     false  24441 Prevajalec <p>- delo za televizijsko podjetje</p><p>- prevajanje angleških podnapisov v slovenščino</p><p>- uporaba programa SubtitleEdit</p>  Premier Marketing d.o.o.    Ljubljana  SI Slovenija     false  24441 Prevajalec <p>- prevajanje 30 strani tehničnega opisa strojne opreme &#39;Nek Dam&#39;</p><p>- prevajanje iz angleščine v slovenščino</p>  KORONA D.D.    Ljubljana  SI Slovenija     false  24441 Prevajalec <p>- prevajanje krajših tehničnih besedil</p><p>- prevajanje približno 6000 specifikacij za spletno trgovino</p><p>- prevajanje iz madžarščine v slovenščino</p>  EXTREME DIGITAL ZRT.    Budimpešta  HU Madžarska     true Magistrirani prevajalec angleščine in madžarščine <p><strong>Splošni predmeti</strong></p><p> </p><p>- podrobna teorija prevajanja</p><p>- uporaba prevajalskih orodij</p><p>- prevajalska praksa</p><p>- prevajanje strokovnih in pravnih besedil</p><p> </p><p><strong>Dodatni predmeti</strong></p><p> </p><p>- tečaj švedščine</p>  Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru    2000 Maribor  SI Slovenija  7 Raven 7 EOK     false Diplomant medjezikovnih študij angleščine in madžarščine <p><strong>Splošni predmeti</strong></p><p> </p><p>- slovenščina, angleščina in madžarščina</p><p>- prevajanje in prevajalska orodja</p><p>- vpogled v tolmačenje</p><p>- zgodovina prevajanja in tolmačenja</p><p> </p><p><strong>Izbirni predmet</strong></p><p>- francoščina</p><p>- oblikovanje besedil</p>  Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru    2000 Maribor  SI Slovenija  31 Družbene vede in behavioristične znanosti     false Poletna šola - tečaj madžarščine <p><strong>Splošni predmeti</strong></p><p>- madžarščina</p><p>- sporazumevanje v madžarskem jeziku;- značilnosti Madžarske v madžarskem jeziku.</p>  Eötvös Loránd University (ELTE)    Budimpešta  HU Madžarska      sl slovenščina    en angleščina  C2 C2 C2 C2 C2   hu madžarščina  B2 C1 B2 B2 B2   sv švedščina  B1 C1 B1 B2 B2   de nemščina  C1 C1 B1 B1 B2   hr hrvaščina  C1 C1 B2 B2 B2  <p>- sposobnost koncentracije;<br /> - sposobnost hitrega dojemanja bistva; </p><p>- sposobnost enostavnega izražanja v tujem jeziku. Pridobljeno tekom študija doma (v Sloveniji) in študija v tujini (na Madžarskem)</p>  <p>- sodelovalnost;<br /> - učinkovito organiziranje svojega dela;<br /> - vzdržljivost ob naporu; </p><p>- točnost ob oddaji nalog in del. Pridobljeno tekom študija doma (v Sloveniji) in študija v tujini (na Madržarskem).</p>  <p>- poznavanje orodij Microsoft Office (Word, PowerPoint in Excell); </p><p>- poznavanje orodij za obdelavo filmskih posnetkov (Adobe Premier Pro in Adobe After Effects); </p><p>- poznavanje CAT prevajalskih orodij (MemoQ, SDL Trados)</p><p>- poznavanje svetovnega spleta.</p>  C C B B B   B  <p> </p><p>- branje in pisanje knjig, trenutno končal prvi roman</p><p> </p><p>- urejanje videoposnetkov in podnapisov</p><p> </p><p>- glasba: igram bobne</p> 

