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Lúcia Collischonn de Abreu (Brasil)
Durante meu estágio no bab.la fui responsável pelo conteúdo em português e por
todas as atividades de online marketing relacionadas aos países de língua portuguesa. Fui também
responsável por redes sociais como o Google+. Todos os dias aprendemos algo novo. Minhas tarefas
incluíam adicionar palavras novas aos dicionários de português do bab.la, fortalecendo
principalmente o de português-alemão, além de atividades extras, como a criação de testes,
tradução, e escrever artigos para o blog Lexiophiles, entre outros.


A empresa me propiciou muito aprendizado, com as mãos na massa, e, ao mesmo tempo, me
deu toda a estrutura física e emocional que eu precisei. O clima na empresa é maravilhoso, me senti
muito à vontade aqui. Além disso, existem muitas facilidades disponíveis, incluindo os almoços de
quinta, frutas e bebidas à vontade, e a localização, que é extremamente central, o que ajuda muito.
O ambiente de trabalho é extremamente multicultural e tudo é feito com muito profissionalismo e
seriedade.


Hamburgo é uma das melhores cidades onde já vivi. Sempre tem algo para fazer, e as
atividades culturais são incontáveis. O inverno molhado dos hamburguenses não é o ponto alto da
experiência aqui, mas a cidade compensa por sua simpatia e multiculturalidade. Poder trabalhar no
coração de Hamburgo com pessoas do mundo inteiro é uma das experiências mais legais que já vivi
até hoje. É recompensador ver palavras que você adicionou disponíveis gratuitamente para qualquer
usuário, e poder fazer isso, ter essa oportunidade, em uma cidade como essa, ainda melhor. Nunca
vou esquecer do tempo que passei aqui e das muitas coisas que aprendi trabalhando no bab.la, foi
uma das experiências mais enriquecedoras e empolgantes que já tive na área de tradução e línguas.
Vale a pena saber o que há por trás de um dicionário online gratuito. Eu recomendo a todos que
queiram melhorar suas habilidades linguísticas e aprender coisas novas e, ao mesmo tempo,
aproveitar muito do que a Alemanha tem a oferecer.
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