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 ...הרהורים על העתיד



 ...רלוונטי גם לנו! כן
 ...למרות שאנחנו נוטים שלא לחשוב כך•

 !זה מתייחס גם אלינו, כשמדברים על שינויים ומגמות בשוק העבודה•

 !משפיעים על העבודה שלנו Y-ודור ה X-ההבדלים בין דור ה•

 

 ?אז איך אנחנו נשארים רלוונטיים•

YOU CAN’T DO TODAY’S JOB WITH 

YESTERDAY’S METHODS AND BE IN 

BUSINESS TOMORROW. 



 מגמות בשוק העבודה

 ב"מכוח העבודה בארה 50%יהיו  פרילנסרים, 2020עד שנת  –" פורבס"•

 שנה 25מהמקצועות הידועים לנו כיום ייעלמו תוך  47%•

 יהיו רוב רובו של כוח העבודה Y (millennials)-בני דור ה, שנים 10תוך •



 ב"מכוח העבודה בארה 50%יהיו  פרילנסרים
 

 :השלכות•

 the gig economy –הרבה יותר תחרות על כל עבודה •

 יתחילו להתחרות גם על עבודות תרגום, חברות קטנות שלא עוסקים בתרגום היום/יותר אנשים•

 יהיה פחות סבלנות לחוסר מקצועיות וחוסר יעילות, ישתנו מפרילנסריםהציפיות •

 שאנו מציעים( ?או שירות)לארוז את המוצר , לשווק, נצטרך לדעת איך לבדל, כדי להצליח•

 

 !למעשה כל זה כבר קורה עכשיו



 שנה 25מהמקצועות הידועים לנו כיום ייעלמו תוך  47%
 

 :עכשיו זה הכרחי, אם היה חשוב קודם•

 חייבים לנסות לרתום את הטכנולוגיה הקיימת לטובתנו•

 להבין את היתרונות והחסרונות ולדעת איך לתקשר אותם•

 אבל לגמרי כאן, אולי כואבת –מציאות  –תרגום מכונה •

 ?מדוע שלקוחות לא יעבדו עם תרגום מכונה•

 ?האם נוכל להרוויח מזה•

 ?איפה יש לו יתרונות? איפה תרגום מכונה בעייתי•

 



 יהיו רוב רובו של כוח העבודה Y (MILLENNIALS)-בני דור ה
 

 ...עם כל הציפיות – Y-זה אומר שהלקוח שלכם יהיה מדור ה•

ל ותקשורת מידית  "גדלו בעידן האינטרנט ומצפים להיענות מהירה מאוד לדוא•

 בכל הערוצים

 מצפים לאותה הגמישות אצל הספקים שלהם –הם יותר גמישים •

 בראש שלהם, רוצים שספקים יעבדו בקצב שלהם•



JACK OF ALL TRADES MASTER OF NONE 

SO OLD SCHOOL…. 



FULL-STACK PROFESSIONAL 
PARADIGM SHIFT IN DEFINITION OF PROFESSIONAL 



 בעבר ובהווה –התפתחות מקצועית 

גוני-לרוב חד, לגובה, ליניארי תחומי-רב, לרוחב ולגובה   

FULL-STACK 
PROFESSIONAL 

NICHE  
SPECIALIST 



 FULL-STACK PROFESSIONALS -מתרגמים כ



KYC – KNOW YOUR CUSTOMER 

 ?באיזו תעשייה הם עובדים•

 ? איך אתם עוצרים את הדימום? מה כואב להם•

 ?נגד מי הם מתחרים•

 ?איך הם מבדלים את עצמם•

 ?מה מטרת התרגום•



 ...המפתח להצלחה בידינו



 ערך מוסף

 ?מה זה בדיוק ואיך זה קשור אלינו



 ערך מוסף

 ?איך אנחנו מוסיפים ערך ללקוחות שלנו, בעידן רווי שינויים•

 שירותי ערך מוסף שאנחנו יכולים לספק•

 שירותי ערך מוסף דרך שותפים•

 ערך מוסף דרך ייעוץ ללקוח•



 אישיים-קשרים בין

אנו  , בסופו של דבר•

 .עובדים עם אנשים

אם הם יכולים לבחור  •

יבחרו  , בין ספקים

לעבוד עם מי שהם  

 .אוהבים

יעבדו עם מי שעושה  •

 .להם חיים קלים



 ...  להגדיר את עצמנו מחדש



 ...בואו נפרק את התרגום לגורמים

 ?מה אנחנו יודעים לעשות•

 תרגום

 חוקר ייעוץ לשוני כתיבת תוכן כתיבה עריכה



REPACKAGE 
YOURSELF 

 מתרגם•

 מומחה ללשון•

 יועץ לשוני•

 בלשן•

 Xכתב תוכן בשפה •

 מגשר תרבויות•



 ELEVATOR PITCHתכינו 

 לא למתרגמים אחרים, מסר שמתאים ללקוחות•

 (לא רק את השירות)שישקף את הערך שאתם מספקים •

 ?האם אתם מספקים שירות או מוצר•



 !תודה

sarah@semantica.co.il 


