5 osobních doporučení

od studentů firemních jazykových kurzů

Jazyková škola Jílek
Brno, Brno-střed
Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti 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 studenty. Úplnost a
pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu 516 116 547.

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

K 2. 4. 2017 evidujeme těchto 5 ověřených osobních doporučení:

1. Vlaďka Komínková, celní deklarantka

Brno

„Přátelská atmosféra, učivo je vysvětlené srozumitelně. Diskuze o zajímavých tématech, při
kterých procvičíme probíranou látku. Svým známým bych tuto školu určitě doporučila.“
Hodnoceno 2.4.2017 z IP: 37.44.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Darja Froňková, administrativní pracovnice, Amtek spol s.r.o.

Brno

„Máme firemní kurzy přímo u nás v budově a je to perfektní.Řekli jsme si, jak bychom si
představovali průběh a co probírat, na co klást důraz a lektorka nám připravila plán na míru.
Osobní a vstřícný přístup, asi nejlepší kurzy na kterých jsem byla. Za mě super a doporučuji.“
Hodnoceno 21.3.2017 z IP: 62.84.155.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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3. Dušan Zámečník, elektroinžinier/programátor, Amtek s.r.o.

Brno

„Výborná výuka, hodiny s lektorkou Evou Valentovou sú velmi živé, prínosné a zaujímavé Na
hodiny sa teším a doporučujem.“
Hodnoceno 15.3.2017 z IP: 62.84.155.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

4. Jana Stejskalová, AMTEK, spol. s r.o

Brno

„S jazykovou školou Jílek mám jen ty nejlepší zkušenosti. Napřed jsem navštěvovala klasický
kurz angličtiny přímo v učebnách na Štefánikově, a protože jsme jsem byla spokojena s lektory,
kteří zde vyučovali, zařídila jsem v práci firemní kurz angličtiny, který trvá již několik let.
Jazyková škola nám vychází vstříc a na všech našich požadavcích se vždy spolu bez problémů
domluvíme. Naší lektorkou je Eva Valentová a její hodiny nás strašně baví.Lekce z učebnice
doplňuje dalšími cvičeními, poslechy, čteme a převyprávíme knížku, kterou si sami vybíráme,
hrajeme různé hry, kde promrskáváme slovíčka. A hlavně ta její trpělivost s námi :-). Doporučuji “
Hodnoceno 13.3.2017 z IP: 82.209.10.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. P.V., senior civil structural engineer edit, inženýrsko-dodavatelská společnost

Brno

„líbí se mi nasazení lektorů“
Hodnoceno 29.8.2014 z IP: 212.67.162.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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