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Išči po spletišču

Poletje za podjetje
(/mojradio)
(/poletje-za-podjetje)
(/)

(/mojradio)

Spored (/spored)

Moj radio

Govorna
vsebina

LangaugeSitter: 80 jezikovnih
trenerjev za 27 jezikov
Jezikovna agencija specializirana za
individualne tečaje, stranke so vodilni
zaposlenih v podjetjih, ki navadno nimajo
časa za skupinske tečaje
Anja Hlača Ferjančič (/avtor/anjahlaca) @anjahlaca (https://twitter.com/@anjahlaca)
/ 08. 08. 2017
Poslušaj (8:32)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
Deli (http://twitter.com/share?
u=https://val202.rtvslo.si/2017/08/poletje-za-podjetje-8/)
url=https://val202.rtvslo.si/2017/08/poletje-za-podjetjeTvitaj (mailto:?subject=LangaugeSitter: 80 jezikovnih
8/&text=LangaugeSitter: 80 jezikovnih trenerjev za 27
trenerjev za 27
Pošljijezikov)
jezikov&body=https://val202.rtvslo.si/2017/08/poletjeza-podjetje-8/)

(/mojradi

Zagotavljajo jezikovno znanje s področji, ki jih učenec oziroma
stranka dejansko potrebuje pri svojem delu.

“Ne prodajam jezikovnih tečajev, prodajam
možnost, da so ljudje, ki so v svojem
maternemu jeziku poslovno, poklicno
uspešni, enako uspešni tudi v ciljnem jeziku,
ki ga morajo znati,” pravi Mart D.
Buh, ustanovitelj agencije LangaugeSitter
Še vedno je največ povpraševanja po angleščini in nemščini.
Jezikovna šola LangaugeSitter ponuja predvsem individualne
tečaje. Soustanoviteljica Deana Jezeršek, pravi, da zagotavljajo
jezikovno znanje s področij, ki jih stranka dejansko potrebuje pri
svojem delu: “Zelo veliko je prava, veliko je tudi strank iz lesne
industrije in iz industrije ostalega pohištva.”

Poslušajte še ...
(/2017/08/poletjePoletje
za podjetje(/poletje-za-podjetje)
Brez družabnih omrežij jim ne bi uspelo
za-podjetje-11/)

(/2017/08/poletje-za-podjetje-11/)
Maja Stepančič (/avtor/stepanci_maja) / 22. 08. 2017
Mateja Škraba je ustanoviteljica podjetja Frachella in
ustvarja nahrbtnike z resicami; Hana Karim izdeluje
unikatne keramične izdelke, Eva Poženel pa unikatni
nakit iz žlahtnih kovin

10:44
(/2017/08/tehnoloskoPoletje
za podjetje(/poletje-za-podjetje)
Ljudje, ki bodo znali računalnike naučiti, da
podjetje-sinergise/)

delajo sami, bodo bogovi
(/2017/08/tehnolosko-podjetje-sinergise/)
Anja Hlača Ferjančič (/avtor/anjahlaca) / 15. 08. 2017
Nagrada Evropske vesoljske agencije je Sinergise

(/mojradi

Nagrada Evropske vesoljske agencije je Sinergise
dobesedno izstrelila med zvezde. Kot vodilno podjetje na
svojem področju sodeluje z velikani, denimo z
Amazonom in Airbusom

10:53
(/2017/07/poletjePoletje
za podjetje(/poletje-za-podjetje)
Zemanta postaja razvojni center globalnega
za-podjetje-9/)

podjetja (/2017/07/poletje-za-podjetje-9/)
Nataša Zanuttini (/avtor/natasazanuttini) / 01. 08.
2017
O zagonskih podjetjih, pravem času za njihovo prodajo in
razvojnih potencialih slovenskega poslovnega okolja

13:04
(/2017/07/glasbenaPoletje
za podjetje(/poletje-za-podjetje)
Veliko muzike za malo denarja
spletna-platformaviberate/)

(/2017/07/glasbena-spletna-platformaviberate/)
Maja Stepančič (/avtor/stepanci_maja) / 25. 07. 2017
Na glasbeni platformi Viberate izveste, kako zelo
priljubljen je glasbenik, kje bo koncertiral, kdo so
podobni izvajalci, tam boste lahko kupovali karte za
koncerte in najemali glasbenike

9:44
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