
Erfaren freelance oversætter søges DA-> NO til legetøjswebshop med 
udviklende kvalitetslegetøj.

Er du Legeakademiets nye freelance oversætter og SEO-spejder på norsk?
Til vores norske webshop har vi brug hjælp til oversættelse fra dansk til norsk, så vores lækre legetøj, blogindlæg, SoMe-indlæg og 
andre tekster bliver oversat kulturelt og grammatisk korrekt. Vi prioriterer kommunikationen og relationen til vores kunder højt, 
og vores brand er stærkt inden for pædagogisk og udviklende legetøj.  
Så har du lyst til at være vores garanti for, at vi oplyser vores kunder på en kulturelt relevant måde og samtidig fanger nationale 
tendenser og behov inden for børns udvikling, så er det dig, vi søger. 

Men ikke nok med det. Vi vil også gerne have hjælp til at sikre, at kunderne også kan finde os i deres søgninger. Vi har gode SEO-
kræfter i vores digitale team og har brug for endnu flere hænder til at holde øje med online ranking i Norge og også meget gerne 
Sverige, så har du interesse for og/eller erfaring med optimering af ranking og SEO-tekster samt søgeordsanalyse, så har vi 
armene højt over hovedet.  

Hvem er vi? 
Hos Legeakademiet har vi fokus på lærende og udviklende legetøj. 

Vores niche er legetøj som er både lærerigt, udviklende og sjovt. Legetøj som giver barnet mulighed for at være kreativ, sætte 
fantasien i gang og træne vigtige evner inden for fx sansemotorik, logik og balance. Hele teamet arbejder tæt sammen for at 
tilbyde forældre og institutioner legetøj og redskaber, der gør det muligt at hjælpe alle slags børn videre i deres unikke udvikling. 
Vi tror på, at alle børn har ret til at lege sig klogere.  

 Vores mission, koncept og passion for det vi laver, har i mere end 16 år resulteret i kontinuerlig vækst og vigtigst af alt tusindvis 
af glade kunder. Udover Danmark og Norge har vi webshop i Sverige og Finland og har netop åbnet i Holland og Tyskland.  
Vi rammer snart 20 fastansatte legetanter på kontoret, og derudover har vi et fantastisk hold af faste freelancere, der hjælper os 
med at lokalisere webshoppen og oversætte de danske tekster. 

Hvem er du? 
Du har erfaring med professionel oversættelse fra dansk til norsk. Det vil bestemt være en fordel, hvis du har et godt kendskab 
til pædagogik og børne/familiekultur i dit sprogområde. 

Du vil gerne have et stabilt samarbejde med os over længere tid og vil gerne have indflydelse på det, du skriver. 
Du er vant til at kommunikere online og lærer gerne nye IT-systemer og platforme at kende. 
Din grammatik og stavning er perfekt, og du fungerer godt med sparring/konstruktiv kritik i et tekst team, hvor vi fejrer den 
mulighed for at blive bedre, som hver eneste fejl giver os.  

Det er ikke et krav, at du har erfaring med SEO-optimering og søgeordsanalyser, men du skal have lyst til at lære det. 

Du har minimum 20 timer om ugen til rådighed. 

Du skal hjælpe os med følgende opgaver: 
• Oversættelse af produkt tekster, landingpages, metas og blogindlæg til vores norske webshop.
• Input til lokalisering i forhold til relevansen af indhold.
• SEO-optimering af tekster og datadrevet overvågning af ranking på Sverige og Norge. Denne opgave kræver ikke, at du kan

flydende svensk, men lidt sprogkundskaber på svensk er dog en stor fordel.

Vi holder til i Hørsholm tæt ved Kokkedal station. Her er vi et dedikeret team, der har det sjovt og hyggeligt sammen. Der vil 
være mulighed for delvis hjemmearbejde, dog er det vigtigt, at du i starten har mulighed for at komme ind på kontoret for at 
sparre med vores Text & Translation team omkring opgaverne.  

Lyder stillingen som noget for dig? Så send din ansøgning samt CV til jane@legeakademiet.dk – gerne snarest muligt. Vi holder 
løbende samtaler og ansætter, så snart vi har fundet den perfekte legekammerat. 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jane Vestergaard på mail jane@legeakademiet.dk eller tlf. 2194 9444. 

Legeakademiet Aps – Ved Klædebo 12e, 2970 Hørsholm – www.legeakademiet.dk / info@legeakademiet.dk 

mailto:jane@legeakademiet.dk
mailto:jane@legeakademiet.dk
http://www.legeakademiet.dk/
mailto:info@legeakademiet.dk

	Hvem er du?

