
BELANGRIKE  
KENNISGEWING

VRYSKUTVERTALERS, -REDIGEERDERS EN -TOLKE IN 
AFRIKAANS, XHOSA, ENGELS, SA GEBARETAAL EN 

VREEMDE TALE WAT IN SUID-AFRIKA GEBRUIK WORD
Die Departement van Kultuursake en Sport nooi vryskuttaalpraktisyns uit om aansoeke vir moontlike plasing op die  

Wes-Kaapse Regering se databasis van vryskuttaaldiensverskaffers in te dien. Aansoekers moet oor ten minste tien  

(10) jaar ervaring in vertaling, redigering en/of tolking beskik, asook oor toepaslike tersiêre taalkwalifikasies. 

Aansoeke moet die volgende insluit:
1. ’n Bondige CV, waarin toepaslike kwalifikasies en ervaring verstrek word; 

2. Die aansoeker se moedertaal; 

3. Die taaldienste wat deur die aansoeker voorsien kan word; 

4.  Enige spesialisasiegebied (regs-, finansieel, omgewing, ens.) waarin die aansoeker ervaring opgedoen het,  

met voorbeelde van die werk wat hy of sy op daardie gebied verrig het; 

5. Tarief per woord vir vertaling en redigering en per bladsy vir proeflees; en uurlikse tarief vir tolkwerk. 

Voorwaardes:
1.  Aansoeke moet ons voor of op 15 November 2017 bereik. Daar sal van suksesvolle aansoekers verwag word om ’n 

gedragskode te onderteken en hulle sal op die databasis vir die tydperk 1 April 2018 tot 31 Maart 2020 geplaas word. 

2.  Verklaring van belange: ’n Voltooide WCBD 4 vorm (aflaaibaar by  

www.westerncape.gov.za/assets/departments/economic-development-tourism/wcbd4_declaration_form.pdf) moet 

saam met die aansoek ingedien word.

3.  Belasting nakoming: Dis ’n voorvereiste dat die belastingsake van aansoekers in orde moet wees. Suksesvolle 

aansoekers se belastingsake moet dus in orde wees of hulle moet bewyse verskaf, wanneer vereis word, dat 

voldoende reëlings met die SAID getref is om dit in orde te bring. 

4.  Registrasie op die Sentrale Verskaffersdatabasis:  Dit is tans ‘n verpligte vereiste vir verskaffers om op die Nasionale 

Tesourie se Sentrale Verskaffersdatabasis (SVD) te registreer. Die Departement sal dus slegs kontrakte aangaan met 

verskaffers wat op die SVD geregistreer is. Alle aansoekers wat tans nie op die SVD geregistreer is nie, word versoek 

om te registreer, aangesien hul aanbiedings vir projekte beskou sal word dat dit nie aan die wettige vereistes voldoen 

indien daar gevind word dat hulle nie op die SVD geregistreer is nie. Aansoekers kan selfregistreer by www.csd.gov.za
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