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NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ
JAZYKOVÉ ŠKOLY JILL
Vážení,
Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou služeb v oblasti jazykových kurzů pro Vaše zaměstnance stejně
tak i nabídkou překladatelských a tlumočnických služeb.
V jazycích, které vyučujeme jsme schopni Vám nabídnout tématicky zaměřené bloky pro jednotlivá
oddělení Vaší firmy, stejně tak jako výuku všeobecných jazykových dovedností, které by Vám a Vašim
zaměstnancům měly poskytnout rozšíření a upevnění znalostí jazyka jak v běžném mluveném projevu
tak i cílené rozšíření znalostí v oblastech, které jsou pro Vás důležité nebo jsou přímo předmětem
podnikání Vaší firmy.
V případě Vašeho zájmu jsme schopni zajistit otestování a zařazení Vašich zaměstnanců dle stupně
znalostí (tzv. Placement test) do skupin stejných jazykových úrovní, stejně tak jako Vám podáme velmi
důležitou zpětnou vazbu o úrovni znalostí dosažených v průběhu a na konci studia všech Vašich
studentů. K tomuto účelu jsme vypracovali schéma testování dosahovaných jazykových znalostí.
Jsme zavedená jazyková škola, zabývající se jak výukou jazyků, tak i překladatelskou činností,
tlumočením, kde nabízíme kvalifikované lektory, rodilé mluvčí, kvalifikované překladatele, absolventy
katedry překladatelství a tlumočnictví, odborníky ve svých oborech. Poskytujeme přípravu studentů na
mezinárodní zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny a češtiny pro cizince.
Novinkou je zkouška z anglického jazyka City & Guilds, která by se dala nazvat zkouškou praktických
znalostí anglického jazyka. Zkouška má tu výhodu, že studentům je umožněno skládat zkoušku po
částech, například jen mluvené slovo, Business English, apod., podle konkrétních potřeb. Zkouška je
zařazena do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace
zaměstnanců ve správních úřadech vydaných MŠMT ČR.
V souhrnu bychom Vám rádi nabídli výuku těchto jazyků:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

anglický jazyk- čeští lektoři i rodilí mluvčí (USA,UK,Austrálie)
španělský jazyk – čeští lektoři i rodilí mluvčí
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk – i rodilí mluvčí
italský jazyk
český jazyk pro cizince

Kdo učí:
naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní s několikaletou praxí ve výuce cizích jazyků
profesionálové se znalostí metodiky výuky
rodilí mluvčí
učitele disponující: značným pedagogickým talentem, schopností motivovat k vyšším
výkonům, pozitivním přístupem k životu
ü odborníci, kteří své vzdělání a znalosti neustále zvyšují
ü
ü
ü
ü

Nabízíme firmám:
ü sérii kurzů, které se přizpůsobují požadavkům podniků a institucí
ü flexibilní časový plán
ü domluvíme se na nejvhodnějším místě výuky
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ü nabídneme prokázané výhody výuky přímo v prostorách Vaší firmy :
§ zaměstnanci se nacházejí v dobře známém prostředí
§ neunaví se cestováním na místo výuky
§ úspora času vyhrazeného výuce
ü provedení jazykového auditu
ü připravujeme vždy speciální tématicky zaměřený plán studia pro určitou skupinu
studentů
ü zahájení kurzů kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku (týká se rovněž
intenzivních jazykových kurzů i v době letních či jiných dovolených)
ü zajistíme učebnice a další výukový materiál

GENERAL
MANAGER

PUBLIC
RELATION

VÝROBNÍ
ÚSEK

OBCHODNÍ
ÚSEK

VÝROBA

OBCHODNÍCI
PRODEJ

FINANČNÍ
ÚSEK

FINANCE A
ÚČETNICTVÍ

HR

INVESTICE A
SPRÁVA
MAJETKU

IT

SPRÁVA
MAJETKU

Nabízíme Vám kurzy dle základní organizační struktury většiny firem, kde každý blok kromě
prohloubení znalostí běžného mluveného a psaného projevu obsahuje také výuku dle odbornosti a
zařazení zaměstnanců do jednotlivých oddělení.
1. VYŠŠÍ MANAGEMENT:
T ématické okruhy:
Leisure time – work f lexitime
Leaders and leadership
Customers service
Presentation skills
Brakedowns-problems
discussing
Success – How to generalize

V Berouně dne 31. května 2013

Počet hodin:
uspořádání času
vedení společnosti
zákaznický servis a zákazníci
prezentační dov ednosti
překážky a problémy ve v edení
úspěchy a zhodnocení

strana 4

Jazyková škola Jill
Pražská 183, 267 11 Vráž
učebny: Husovo nám. 42, 266 01 Beroun
tel.: 311 513 877, fax.: 311 672 132, mobil: +420 606 908 160
www.jazykovaskolajill.cz, e-mail: jirinagall@seznam.cz

2. STŘEDNÍ MANAGEMENT:
T ématické okruhy:
Proceses and procedures
Making decisions
Customers service
Presentation skills
W orking together
Margins and mark up

Počet hodin:
procesy a procedury firmy
rozhodov ání
zákaznický servis
prezentační dov ednosti
spolupráce
možnosti zlepšení

3. OBCHODNÍCI:
T ématické okruhy:
Buyers and sellers
Market research
Customers and clients serv ice
Presentation skills
Competitors and competition
Promotional activities

Počet hodin:
nákup a prodej
mapování a výběr trhu
zákaznický servis
prezentační dov ednosti
konkurenční boj
propagační aktivity

4. FINANČNÍ MANAGEMENT A ÚČETNÍ:
T ématické okruhy:
Budgets, Prof itability
Costs, Margins
Accounts and billing
Assets, Balance sheet, Income
sheet
Capital, Leverage
Mergers, takeov ers and selloff s

Počet hodin:
rozpočty, ziskov ost,
náklady, rezervy
účetnictví
majetek, rozvaha, výsledovka
kapitál
slučov ání, převody a prodeje

5. HUMAN RESOURCES:
T ématické okruhy:
Recruitment and selection
Skills and qualification

nábor zaměstnanců
dov ednosti a kv alifikace

Career, In house staff
Education and training

kariéra
vzdělávání

Selection procedures
Problems at work

výběr zaměstnanců a procedury
problémy
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6. PUBLIC RELATION A MARKETING:
T ématické okruhy:
Promotion and promotional
activities
Market orientation
Pricing
Brands and branding
Direkt marketing
Business philosophies

Počet hodin:
reklamní aktivity
orientace a trhu
tv orba cen
značky
přímý marketing
filozofie obchodu

7. ASISTENTI A ASISTENTKY VÝROBY, OBCHODU, FINANČNÍ ASISTENTI
T ématické okruhy:
Time f rames and Schedule
Telephoning, f axing, e-mailing
skills
Negotiations skills, key phrases
Making arragements
Business culture
Stress management

Počet hodin:
organizace času
telef onování, f axování a emailov ání
vyjednáv ání, klíčové fráze
sjednáv ání schůzek
pravidla obchodov ání
dtto

Cenovou kalkulaci Vám vyhotovíme přímo na míru s ohledem na požadovaný typ výuky, jazyka a s
ohledem na počet studentů ve skupině. Zajišťujeme také individuální výuku cizích jazyků, tak i výuku
českého jazyka pro cizince ukončenou akreditovanou zkouškou CJ.
Cena vždy zahrnuje:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

kurzovné za výuku (cena 1 hodiny výuky x počet výukových hodin)
administrativní položky (zaregistrování, poštovné apod.)
úvodní pohovor a rozřazovací test úrovně znalostí jazyka (úvodní jazykový audit)
studijní a pracovní materiály vytvářené školou
přehled o probrané látce a docházce studenta (předložíme na požádání)
průběžné testování studentů
20 % daň z přidané hodnoty

V případě Vašeho zájmu, se na nás můžete kdykoliv s důvěrou obrátit, rádi Vám naše služby
předvedeme v praxi a zodpovíme jakékoliv Vaše další dotazy.
Se srdečným pozdravem
Ing. Jiřina Gallová
mobil :606 908 160
email: jirinagall@seznam.cz

V Berouně dne 31. května 2013

strana 4

