
1. Jasmina Henniova

„Celkově jsem byla se službami COOLAGENT spokojená, jednání ze strany zaměstanců bylo
velmi profesionální a ochotné. Práci mi sehnali rychle a vyjela jsem v datum, ve které jsem chtěla
vyjet. Práci jsem měla sice v malé vesničce, za to turisticky velmi živé a v nádherné přírodní oblasti
na severu Skotska. Ceny jsou též přijatelné a srovnatelné popř. levnější než konkurence.
COOLAGENT doporučuji :) “

Hodnoceno 25.4.2017 z IP: 212.186.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Jan Horak, auditor kvality, SZU Brno

„S pracovnim pobytem v zahranici jsem byl vesmes spokojen. Agentura splnila sve zavazky vuci
mne v plnem rozsahu. Setkal jsem se s profesionalnim a vstricnym pristupem ze strany
zamestnancu. …pokračování na další straně…

od klientů, kterým jsme našli práci v zahraničí

COOLAGENT
Centrála Praha 1

Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají klienti výhradně prostřednictvím
elektronických formulářů gdi, s.r.o. a jsou ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a
náhodně prověřováno. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené klienty. Úplnost a pravost tohoto

dokumentu můžete ověřit na telefonu 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení gdi s.r.o.

K 13. 9. 2017 evidujeme tyto 2  ověřené osobní doporučení:

2 osobní doporučení
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http://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


…pokračování z předchozí strany…  Pracovni pozice odpovidala mym predstavam. Kolektiv v praci byl
az na vyjimky pratelsky. Zamestnavatel plnil sve financi zavazky vcas a v predem dohodnute
vysi. Vedeni provozu svou dusevni urovni odpovidalo manualni praci, kterou jsem vykonaval.
Ubytovaní bylo na mistni pomery prijatelne. Strava odpovidala svou kvalitou dobremu hotelu a
svou chuti standardu britske kuchyne. Jazykovy prinos byl zejmena v rozsireni slovni zasoby v
oblasti gastronomie a pochyceni dialektu severoanglickeho venkova. Celkove svuj pracovni
pobyt hodnotim jako zajimavou zkusenost, ktera ovsem cloveka do jiste miry donutila vazit si
sveho domova.“

Hodnoceno 21.4.2017 z IP: 86.49.61.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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