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cu parteneri, furnizori ori clienţi din diferite
ţări. Ce facem într-un astfel de context?
Închidem uşa, ne retragem şi sperăm că vom
întâlni un interlocutor care mai degrabă ştie
el să vorbească pe limba noastră? Sau ne mobilizăm şi încercăm să comunicăm fie
într-un grai comun, fie în cel al interlocutorului nostru? Noi, la Eucom, suntem mândrii
că suntem români şi că aparţinem unei categorii de oameni ambiţioşi, care se adaptează
rapid din punct de vedere lingvistic şi cultural.
Nu degeaba România este considerată un
adevărat hub lingvistic în partea noastră de
Europă, acţionând în ultimii ani ca un magnet
pentru corporaţiile aflate în căutarea unei
forţe de muncă bine pregătite lingvistic.

PREMISELE PENTRU
PERFORMANŢĂ
Pentru mulţi dintre noi limba maternă
este plasa noastră de siguranţă, cea care ne
oferă confortul şi siguranţa unei comunicări
eficiente şi coerente, fiind de altfel şi graiul cel
mai apropiat de inimile noastre. Doar că în
ultimii ani evoluţia societăţii şi a mediului de
business ne-a scos din zona de confort şi
ne-a împins spre depăşirea graniţelor
geografice şi culturale, găsindu-ne deodată
într-un context care ne provoacă, şi chiar
impune, să comunicăm într-o limbă străină.
Realitatea de azi implică traversarea unui
labirint lingvistic. Fie că vorbim de politică
şi diplomaţie, de comerţ, tehnologie, artă,
educaţie, cercetare sau pur şi simplu de
“business as we know it”, activitatea zilnică ne
deschide varii oportunităţi de a interacţiona

În 2016, peste 50% din oferta locurilor de
muncă din România viza cunoaşterea şi
utilizarea unei limbi străine, conform
statisticilor oferite de site-urile de recrutare.
Prin urmare, la nivelul anului trecut, peste
50.000 de angajaţi români îşi desfăşurau
activitatea exclusiv într-o limbă străină, iar
estimările prevăd o triplare a acestui număr
în următorii 5 ani. Mai mult, statistici
furnizate de companiile Citibank şi Infosys
arată că circa 90% dintre studenţii români
vorbesc deja limba engleză, 26% franceză,
17% spaniolă, 8% germană
şi 5% italiană. Aşadar, premisele pentru
performanţă există!

BENEFICIILE DEZVOLTĂRII
MULTILINGVISTICE

Pentru a ne dezvolta armonios în societatea şi
mediul de business actuale, trebuie să
cunoaştem cel puţin o limbă străină. Şi nu este
o afirmaţie pe care o susţinem pur şi simplu
din pasiunea şi devotamentul nostru faţă de
această arie educaţională. Însăşi
Uniunea Europeană recunoaşte importanța
acestui deziderat prin obiectivul său de a
echipa fiecare european cu abilităţi lingvistice
pentru cel puţin două limbi străine. În
viziunea experţilor, o astfel de abordare
permite, printre altele:

• Urmarea studiilor în instituţii
educaţionale străine;
• Accesarea locurilor de muncă externe;
• Îmbunătăţirea perspectivelor de carieră;
• Interacţiunea şi comunicarea cu persoane
care aparţin unor culturi/ţări diferite;
• Îmbunătăţirea indicatorilor economici
prin dezvoltarea mediului de business;

ABORDAREA EUCOM
Astăzi, învăţarea unei limbi străine presupune
mai mult decât asimilarea unor noţiuni de
vocabular şi a unor reguli de gramatică prin
simulări continue a unor scenarii fictive.
Obiectivul şi focusul actualelor metode de
predare gravitează în jurul a 3 elemente
principale: comunicare, cultură, mentalitate.
Prin urmare, cursanţii sunt implicaţi în
scenarii inspirate din activitatea lor zilnică:
de cele mai multe ori, sesiunile noastre de
predare presupun jocul de rol şi dezbateri,
prin care provocăm cursanţii să îşi exprime
ideile şi opiniile cât mai coerent (de exemplu,
pot argumenta caracteristicile de bază ale
unui bun agent de vânzări sau pot discuta
despre cea mai bună abordare a unui client
dificil). O astfel de abordare activează mai
multe paliere de cunoaştere, inclusiv
gestionarea diferenţelor culturale şi a celor
de mentalitate.
Datorită noilor metode de predare, cursanţii
asimilează, dincolo de noi competenţe lingvistice, şi noi abilităţi de gândire, formulare şi
activare a strategiilor şi tehnicilor profesionale.
Prin urmare, companiile beneficiază de
un avantaj dublu: o forţă de muncă bine
pregătită din punct de vedere lingvistic, care
este totodată capabilă să dezvolte soluţii noi
pentru probleme vechi. Iar beneficiile nu se
activează doar într-un singur sens. Un curs
organizat de angajator are ca misiune de
bază îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru un anumit segment de angajaţi,
dar un obiectiv la fel de important este şi

satisfacerea nevoii individuale şi intrinsece
de a evolua şi a performa.
Un curs de limbă străină se transformă uşor
într-un beneficiu non-material, ce poate
impacta pozitiv indicatorii de performanță.
Pe termen mediu şi lung, acele companii care
investesc în dezvoltarea abilităţilor lingvistice
vor reuşi să îşi îmbunătăţească productivitatea şi profitabilitatea reducând vizibil costurile asociate cu recrutarea de noi angajaţi.

DEVOTAMENT ŞI PASIUNE
PENTRU INOVAŢIE
De la bun început am fost devotați unei
dezvoltări continue: pentru a depăşi aşteptările
clienţilor şi a livra servicii de calitate, suntem
conectaţi la ceea ce numim “inovaţie în educaţie”. Toţi formatorii noştri folosesc metode
de predare interactive, adaptate mecanismelor de învăţare ale adulţilor. Iar la rândul lor,
trainerii, îşi dezvoltă constat abilităţile de predare mulţumită eforturilor pe care colegii din
departamentul de Knowledge&Development
le fac alături de specialiştii Ascendis, liderul
pieţei locale de training şi consultanţă.
De fiecare dată ne îndeplinim cu entuziasm
misiunea de a fi un “bridge to the world”
pentru orice companie care îşi doreşte să
performeze într-un mediu de business
global. Pe lângă echiparea cursanţilor noştri
cu abilităţile lingvistice dezirabile, le punem
la dispoziţie şi servicii de traducere şi
interpretariat spre a încheia cu succes orice
proiect internaţional, indiferent de domeniu.
Am avut onoarea să colaborăm cu clienţi
din diverse domenii, precum cel bancar, IT,
automotive, pharma, retail sau medical.
Prin urmare, printre cuvintele cheie ce
definesc misiunea şi activitatea noastră
se numără: ANALIZA, PERSONALIZAREA,
DEDICAREA, FLEXIBILITATEA, PASIUNEA,
INOVAŢIA ŞI REUŞITA.

Delia Dragomir
Partner Eucom

AUDIT LINGVISTIC

24h
Rezultate
în 24 de ore

2016

3000

2015

400 Franceză

600

2016: o creștere a
numărului de auditări
de 57% față de 2015

Engleză
Germană

Oferte de joburi
în România, care
vizează cunoașterea
limbilor străine

Procentul limbilor străine auditate în 2016

47%

16%

Franceză

Germană

15%
Engleză

8%

6%

1%

Italiană

Spaniolă

Ungară

Cinci motive pentru care angajatorii trebuie să
verifice cunoștințele de limbi străine ale angajaților:

01
02
03

Recrutare mai eficientă: “fluența“ în limbi străine
menționate în CV-uri este mai ușor de verificat ca niciodată

04

Predictibilitate: fiecare angajat știe la ce nivel
de cunoaștere a limbii străine trebuie să ajungă
pentru a putea fi promovat

05

Evitarea compromisului: competențele oamenilor
tehnici trebuie completate de cunoștințe de limbă străină

Evaluare internă strategică: cine sunt angajații
care au nevoie de cursuri de limbi străine
Eliminarea risipei: prin stabilirea nivelului lingvistic
al angajaților, se stabilesc intervenții punctuale în
funcție de nevoi

Ce presupune un proces de audit lingvistic?
Evaluarea “stării de fapt“ a unei organizații
din punct de vedere al competențelor
lingvistice prezente în profilul angajațiilor.

Există 10 sisteme complexe de
evaluare, iar echipa Eucom are
peste 30 de evaluatori.

Identificarea nevoilor, a abilităților
și a potențialului de dezvoltare a
competențelor de limbă străină din
organizație, în mai puțin de 24 de ore.

Sunt câte 16 indicatori lingvistici
monitorizați per angajat.

Evaluarea competențelor de cunoaștere
a peste 25 de limbi străine.

Echipa Eucom a realizat peste 6500 de
evaluări în ultimul an.

10 SISTEME COMPLEXE DE EVALUARE
Evaluare pentru un grup de
angajați, cu feedback încorporat,
la sediul companiei client
Evaluare business
communication fie prin
platformă informatică,
fie face-to-face

10

9

Testare online prin platforma
specializată Eucom

1

Testare online prin
platforma specializată
Eucom, la sediul
companiei client
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Testare tip examen de
certificare, la sediul
companiei client
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Evaluare prin platformă
informatică virtuală

7

Evaluare face-to-face,
la sediul companiei client

EV
AL

Evaluare face-to-face cu
feedback încorporat,
la sediul companiei client

6

4
5

Evaluare
telefonică

Evaluare telefonică
cu feedback încorporat

CATEGORIILE LIMBILOR STRĂINE EVALUATE
LIMBI STRĂINE DE CIRCULAȚIE EXTINSĂ:
Engleză

Franceză

Italiană

Spaniolă

Germană

LIMBI STRĂINE DE CIRCULAȚIE RESTRÂNSĂ:
Albaneză

Bosniacă

Croată

Finlandeză

Ungară

Norvegiană

Olandeză

Polonă

Portugheză

Română

Slovenă

Cehă

Suedeză

Turcă

LIMBI STRĂINE CU ALFABET DIFERIT:
Arabă
Japoneză

Bulgară
Chineză

Coreeană

Greacă
Rusă

Indoneziană
Sârbă

CURSURI DE LIMBI
STRĂINE

90
Management
și control

Cursuri
personalizate

COMPANII
CLIENT ÎN 2016

10.000

150.000
216

Tehnici interactive
de predare

PARTICIPANȚI
ÎN 2016
ORE DE INSTRUIRE
ÎN 2016

TRAINERI - REȚEA
EXTINSĂ DE TRAINERI

Rețea extinsă
de traineri

Pregătire
continuă

Rapiditate
și experiență

Know How
Ascendis

31

15

116

Limbi străine

Ani de experiență

Cursuri livrate/
zi în 2016

CINE SUNTEM?
Unul dintre cei mai importanţi facilitatori de cursuri de limbi străine din România.

CE NE RECOMANDĂ?
Faptul că suntem dedicaţi segmentului
coporate şi:
Avem 15 ani de experienţă şi o reţea
formată din cinci centre în România
şi unul în Republica Moldova.
Derulăm cursuri oriunde în România
şi Republica Moldova.
Portofoliul nostru include
31 de limbi străine.
Echipa este formată din 216 traineri
cu experienţă medie de peste 5 ani în
instruirea adulţilor, dintre care 23 sunt
vorbitori nativi.
Din 2013 suntem parte a grupului
Ascendis, liderul pieţei de training și
consultanță în domeniul dezvoltării
organizaționale din România.

Într-un singur an am organizat cursuri
pentru 90 de companii client, însumând
peste 10.000 de participanţi şi peste
150.000 de ore de instruire.
Ne bazăm pe o echipă de suport
alcătuită din profesioniști în Knowledge
Management, care asigură formarea și
monitorizarea permanentă a fiecărui
trainer.
Punem la dispoziţia clienţilor o
platformă online de management şi
control al cursurilor, care oferă oricând
acces la informaţiile legate de curs:
liste de prezenţă, evaluări ale fiecărui
participant, rapoarte, observaţii şi
recomandări.
Cursurile sunt adaptate fiecărui client,
în funcţie de obiective, domeniu de
activitate, departament.

CARE ESTE MISIUNEA NOASTRĂ?
Să concepem şi să livrăm cursuri de limbi străine în funcţie de obiceiurile de învăţare
ale adulţilor. La finalul trainingului participanţii vor fi capabili să se descurce singuri în
situaţii care necesită folosirea coerentă și corectă a unei limbi străine. Punem accent
pe îmbogățirea vocabularului în limba străină respectivă și pe consolidarea structurilor
gramaticale, pe capacitatea de a realiza prezentări într-o limbă străină, de a participa
la discuții și seminarii desfăşurate într-o limbă străină, pe dezvoltarea capacității
de înțelegere a vorbitorilor nativi, dar şi pe încurajarea participanţilor în
a-şi exprima opiniile în prezența interlocutorilor străini.

IMPLEMENTARE
Profesia, domeniul de activitate şi abilităţile vizate dictează modul
în care învăţăm o limbă străină, dar şi paşii pe care îi facem în acest sens:

ETAPA 1

Analizăm nevoile companiei în ceea ce priveşte abilităţile lingvistice.
Stabilim de comun acord obiectivele şi modul de desfăşurare a cursului:
• sesiuni alternative;
• cursuri de grup sau individuale (după caz);
• cursuri care se desfăşoară în sală, cursuri online sau cursuri “în mişcare”,
gândite în vederea exersării practice a noţiunilor asimilate (de exemplu,
sesiuni care se desfăşoară în parc, la restaurant sau în afara oraşului).

ETAPA 2

Testăm participanţii prin intermediul platformei Eucom Training
Management System pentru stabilirea nivelului de studiu.

ETAPA 3

Propunem componenţa grupei şi numărul de sesiuni necesare atingerii
obiectivelor (frecvenţa minimă este de 2 sesiuni pe săptămână).

ETAPA 4

Desfăşurăm trainingul. Strategia de învăţare este adaptată de la o
sesiune la alta, în funcţie de nevoile reale (şi chiar spontane) ale
participanţilor. Pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite iniţial, aceştia
trebuie să considere prezenţa la curs ca fiind indispensabilă.

ETAPA 5

Oficializăm absolvirea. După evaluarea finală, reuşita participanţilor este
confirmată “negru pe alb” de certificatele de competenţă lingvistică conform
Cadrului European de Referinţă. În funcție de proiect putem emite diplome
ale Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi certificate recunoscute naţional
sau internaţional.

LIMBI STRĂINE DE CIRCULAȚIE EXTINSĂ:
Limba străină

Durată curs/nivel (recomandată)

Nr. Participanţi/grupă (recomandată)

40 şedinţe (80 ore)
40 şedinţe (80 ore)
40 şedinţe (80 ore)
40 şedinţe (80 ore)
60 şedinţe (120 ore)

1-6 participanţi
1-6 participanţi
1-6 participanţi
1-6 participanţi
1-6 participanţi

Engleză
Franceză
Italiană
Spaniolă
Germană

LIMBI STRĂINE DE CIRCULAȚIE RESTRÂNSĂ:
Limba străină

Durată curs/nivel (recomandată)

Nr. Participanţi/grupă (recomandată)

60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
60 şedinţe (120 ore)
72 şedinţe (144 ore)
40 şedinţe (80 ore)
72 şedinţe (144 ore)

1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-6 participanţi
1-4 participanţi

Suedeză
Norvegiană
Estoniană
Finlandeză
Maghiară
Daneză
Olandeză
Albaneză
Cehă
Bosniacă
Slovenă
Slovacă
Poloneză
Croată
Portugheză
Turcă

LIMBI STRĂINE CU ALFABET DIFERIT:
Limba străină

Durată curs/nivel (recomandată)

Nr. Participanţi/grupă (recomandată)

72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe(144 ore)
72 şedinţe (144 ore)
72 şedinţe (144 ore)

1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi
1-4 participanţi

Durată curs/nivel (recomandată)

Nr. Participanţi/grupă (recomandată)

60 şedinţe (120 ore)

1-4 participanţi

Rusă
Chineză
Japoneză
Coreeană
Ucraineană
Greacă
Arabă
Bulgară
Sârbă

LIMBA ROMÂNĂ
Limba romană
Română pentru expaţi

TRAINERUL EUCOM
Cea mai mare parte a echipei este formată din traineri
care au fost sau sunt activi în mediul de business, astfel că
discuțiile cu participanţii la curs vor fi utile și eficiente. În plus,
departamentul nostru de Knowledge & Development
elaborează programe de perfecţionare continuă a trainerilor,
astfel încât aceştia să se adapteze particularităţilor de învăţare
specifice adulţilor şi funcţiilor pe care le ocupă într-o organizaţie.
Trainerii Eucom se ocupă de:

Identificarea şi evaluarea constantă a cunoştinţelor de limbi străine ale
participanţilor, astfel încât să îşi poată adapta, de la o sesiune la alta,
programa (de exemplu, dacă unul dintre cursanţi trebuie să scrie urgent o
propunere de vânzare în limba străină pe care o studiază, trainerul poate
adapta conţinutul sesiunii respective pentru a-l ajuta).
Propunerea activităţilor pe modelul secvenţial - de la uşor spre dificil, de
la simplu spre complex - gândind activităţile astfel încât să îi implice pe toţi
participanţii.
Încurajarea participării active din partea fiecărui cursant, mai ales că unul
dintre obiective este chiar creşterea încrederii pe care o au participanţii în
propriile abilităţi lingvistice.

EUCOM TRAINING
MANAGEMENT SYSTEM (ETMS)
O platformă informatică care oferă acces la tot ceea ce
înseamnă evoluţia participanţilor: liste de prezenţă,
observaţii şi recomandări din partea trainerului, rezultate
ale testelor intermediare şi finale, chestionare de feedback,
rapoarte lunare privind compatibilitatea dintre obiective şi
desfășurarea cursului.

METODOLOGIE
Metodele tradiționale de învățare nu mai “prind” la cursanți. De aceea,
trainerii EUCOM au o abordare dinamică, practică, bazată pe comunicarea
cu participanții pe marginea unor situații reale întâlnite în business.
Răbdarea cursanților nu este pusă la încercare, pentru că trainerii se vor
ocupa de:
Sprijinirea participanţilor în îndeplinirea unor sarcini reale din activitatea lor.
De exemplu: realizarea unei prezentări în limba engleză a strategiei de
vânzare; conceperea şi transmiterea corespondenţei comerciale în limba
germană de către cursanţii care fac parte din departamentul de achiziţii;
simularea unor întâlniri de afaceri din perspectiva promovării serviciilor.
Conceperea unor studii de caz. Participanţii sunt puşi în “situaţii de
supravieţuire”, asemănătoare celor pe care le-ar putea întâlni în viaţa reală.
Realizarea de proiecte individuale sau în echipă.
Monitorizarea continuă a progresului participanţilor de către trainer.

Pe lângă oferta de programe de training specializate, echipa noatră a mai
dezvoltat o nouă abordare a procesului de transmitere de cunoștințe și
exersare de competențe lingvistice: Conceptul “COURSES WITHOUT WALLS”,
componenta practică a cursurilor EUCOM, ușor neconvențională pentru un
training lingvistic corporate.

Ce presupune, pe scurt, Conceptul “COURSES WITHOUT WALLS”
Sala de curs este înlocuită de spații mai puțin obișnuite pentru un demers
educațional: la restaurant, în parc, la o cafea, pe o stradă interesantă din oraș etc.
Abilitățile conversaționale într-o limbă străină sunt exersate într-un cadru informal.
După fiecare sesiune de curs ”în mișcare” participanții primesc un e-mail de
follow-up în care trainerul sintetizează elementele lexicale și gramaticale noi
pentru cursant, oferind familii de cuvinte pe o anumită zonă de interes și linkuri
utile cu alte informații despre subiectul abordat.
Scopul este ca participanţii să exerseze într-un mod plăcut şi relaxat noţiunile
de limbă străină asimilate la curs:
Predare diversificată

Experimentare

Studii de caz

Simulări

Scrisoare spațiată

Brainstorming

Învață la o cafea sau în parc
Scoatem participanţii din rutină, oferindu-le posibilitatea de a-și
exersa informal abilitățile conversaționale.
Serată cu specific
Explorăm cultura și eticheta specifice țării a cărei limbă o învăţăm.
Relaxant, distractiv, educativ.
Team building în alte limbi
Ieşim împreună din zona de confort. Limba română este înlocuită
de engleză, franceză, italiană, spaniolă sau germană.

CURSURI PENTRU LIMBAJUL
ACTIVITĂŢILOR ZILNICE
Poate că cifrele stabilesc un limbaj comun în business, dar până la profit
şi venituri în creștere drumul trece prin activitatea de zi cu zi: mailuri,
telefoane, prezentări, şedinţe, întâlniri de afaceri, negocieri. Cursurile de
limbi străine sunt gândite în acord cu situaţii profesionale reale, dezvoltând
abilităţi care îi vor ajuta pe angajaţi să-şi îndeplinească sarcinile zilnice, fie
cele de rutină, fie cele care apar spontan.

REDACTARE EMAIL-URI

În viaţa personală Google Translate poate fi o opţiune, dar în business acurateţea şi
profesionalismul nu sunt negociabile. Aşadar, ce scriem după Dear Sir or Madam sau Herr
und Frau? Este bine să folosim de la început apelativul “Dear”? Cursul dezvoltă abilitatea de
a comunica în scris cu interlocutori străini, pe diferite niveluri de formalitate. Participanţii
învaţă să se exprime clar, structurat şi corect gramatical, devenind mai eficienţi în fluxul
activităţilor zilnice.

ÎNTÂLNIRI DE AFACERI

Când intervii în discuţie? Cum te exprimi fără să faci o gafă? Cum susţii o conversaţie?
Cursul ia în calcul diverse aspecte multiculturale legate de limbajul diplomatic şi eticheta
în mediul de afaceri, fiind structurat pe activităţi de comunicare orală, exerciţii de ascultare,
articole şi prezentări video relevante, jocuri de rol şi studii de caz. Dincolo de limbaj,
participanţii vor învăţa şi elemente specifice fiecărei culturi: într-un fel ne comportăm la o
întâlnire cu parteneri din Spania şi în cu totul alt fel cu parteneri din China.

NEGOCIERI

De ce nu am facilita drumul spre consens, vorbind aceeaşi limbă?! Fără “nu am
înţeles bine”, “nu mi-am găsit cuvintele” sau “translatorul a greşit”. Plus că altfel sună o
contraofertă spusă direct de noi, decât de translator sau de intermediar. Cursul acoperă
toate etapele unei negocieri: pregătire, iniţiere, ofertare şi contraofertare, încheierea
discuţiilor. Ne concentrăm pe exprimarea orală a participanţilor, urmărind fluenţa şi
uşurinţa în a-şi expune ideile şi a înţelege mesajul interlocutorului.

Your Bridge între potențial
și performanță!

PREZENTĂRI

Succesul unei prezentări nu ţine doar de cunoaşterea limbii în care a fost
formulată. Luăm în calcul și un conţinut autentic, o structură clară, o bună
încadrare în timp, folosirea materialelor vizuale într-un mod creativ, abilitatea
de a face auditoriul să reacţioneze, ritmul şi tonul vocii. Cursul este axat pe
limbajul verbal şi non-verbal, pe gestionarea emoțiilor, pe interacţiunea cu
audienţa, pe formularea concluziilor şi abordarea întrebărilor primite din sală.

SOCIALIZARE

Cui îi plac acele pauze stânjenitoare în care nimeni nu spune nimic?! Fie că
te afli la o cină de afaceri, la o expoziţie, în cadrul unei conferinţe sau pur şi
simplu eşti delegat să prezinţi compania unui vizitator străin, ai nevoie de
așa-numitul small talk. Accentul este pus pe tehnici şi strategii conversaţionale
astfel încât participanţii să aibă încredere şi să depășească discuţiile clasice
despre vreme.

COMUNICARE PRIN TELEFON

Şi atunci când vorbim în limba maternă, comunicarea prin telefon ridică o
serie de provocări, date fiind procentele unei comunicări eficiente - 30 %
verbal, 70 % non-verbal. Participanţii învaţă să urmărească structura logică a
unei conversaţii, să vorbească clar şi coerent într-o limbă străină, astfel încât
să se facă înţeleşi, dar să și înțeleagă ce le comunică interlocutorul. Accentul
şi intonaţia pot înlocui mimica.

CURSURI PENTRU UPGRADE-UL
LINGVISTIC AL CARIEREI
Cursurile de limbi străine pe profesii urmăresc atât dezvoltarea
vocabularului specific, cât şi pe cea a abilităţilor generale de comunicare
orală şi scrisă (prin telefon, email, prezentări, negocieri, întâlniri).

CONTABILITATE - FINANCIAR

Comunicarea în domeniul financiar înseamnă mai mult decât folosirea cuvintelor
“amortizare”, “bilanţ”, “active”, “încasări”, “plăţi”. Prin exerciţii de ascultare, citire
şi studii de caz, dezvoltăm vocabularul specific, astfel încât, la finalul cursului,
participanţii să fie capabili să lucreze într-o limbă străină rapoarte, documente
financiare şi prezentări. O parte dintre temele abordate vizează Organizarea industriei
financiare, Contabilitate, Audit Financiar, Inventar, Imprumuturi şi credite, Fuziuni şi
Achiziţii, Acţiuni şi Investiţii, Managementul Activelor, Indicatori economici.

RELAŢII CU CLIENŢII

Pe lângă expresiile şi noţiunile de vocabular caracteristice, cursul atinge şi utilizarea
efectivă a limbii străine în contextul afacerilor. Sunt abordate diferite forme de
relaţionare cu clienţii: face-to-face, comunicarea prin telefon, comunicarea scrisă,
serviciul call-center. Jocurile de rol şi studiile de caz vizează inclusiv dezvoltarea
abilităţilor de comunicare necesare în rezolvarea conflictelor şi soluţionarea
reclamațiilor venite din partea clienţilor.

RESURSE UMANE

Vorbim despre una dintre cele mai “sociabile” profesii. Fie că ne referim la
relaţionarea cu propriii angajaţi, la recrutarea unor candidaţi străini, la activitatea
zilnică dintr-un centru regional de HR Shared Services sau într-un board multinațional,
participanţii sunt încurajaţi să-şi împărtăşească ideile şi experienţele pentru a facilita
dezvoltarea abilităţilor de comunicare. O parte din temele abordate vizează noţiuni de
selecţie şi recrutare, comunicare cu angajaţii, negociere, dezvoltare şi coordonare a
departamentului de resurse umane.

Your bridge spre
o carieră fără granițe!

JURIDIC

Atunci când mutarea unei simple virgule poate schimba cu adevărat sensul
unei clauze contractuale, se impune să fim foarte atenţi la modul în care
comunicăm. Iar când totul se desfăşoară într-o limbă străină, presiunea este
şi mai mare. În funcţie de obiective, la finalul cursului, participanţii vor fi
capabili să folosească limba străină studiată pentru negocierea şi încheierea
contractelor de muncă sau a celor comerciale, pentru sfaturi privind
drepturile de proprietate privată, drepturile de proprietate intelectuală şi
securizare a ideilor şi produselor, pentru managementul riscului sau analiza
condiţiilor de fuziune a companiilor.

MARKETING ŞI PUBLICITATE

Un domeniu dinamic, care dezvoltă permanent noţiuni noi de vocabular.
Cursul acoperă o serie de subiecte precum relaţionarea cu clienţii,
implementarea campaniilor de publicitate, stabilirea unui plan de marketing,
redactarea unui comunicat de presă, organizarea de evenimente. Participanţii
îşi dezvoltă vocabularul tehnic, cât şi rapiditatea în a asimila informațiile din
materialele de specialitate.

VÂNZĂRI ŞI ACHIZIŢII

Astăzi, portofoliul unui account manager nu mai ține cont de barierele
geografice și poate include clienţi din Anglia, Franţa, Brazilia, China sau Turcia.
Cursul se bazează pe tehnici de conversaţie, negociere şi expresii specifice,
care îi ajută pe participanţi să comunice eficient atât din poziţia de vânzător,
cât şi din cea de cumpărător. Tematica se adresează celor care intră în contact
cu clienţi şi furnizori străini, participă la târguri şi expoziţii internaţionale,
negociază termeni şi condiţii contractuale, concep oferte, preiau comenzi sau
elaborează strategii de vânzare.

CURSURI PENTRU O COMUNICARE
EFICIENTĂ ÎN INDUSTRIA TA
Atunci când o persoană își schimbă complet domeniul de activitate, înțelegerea
limbajului de specialitate poate dura luni de zile, perioadă în care lipsa de cunoștințe se
transformă în risipă financiară pentru compania angajatoare. Iar dacă limbajul de
specialitate trebuie învățat într-o limbă străină, situația este cu atât mai dificilă. O strategie
de business bine pusă la punct, strategie ce presupune interacţiuni multiple cu parteneri,
colegi, clienţi şi furnizori care vorbesc diverse limbi străine, poate ameliora problemele
create de cunoașterea deficitară a unui limbaj de specialitate într-o limbă străină.

AUTOMOTIVE

Cursul se adresează atât personalului din producţie şi suport, cât şi celor din middle şi top
management, fără să excludă ariile care nu au legătură directă cu partea tehnică, precum
departamentele de marketing, vânzări, achiziţii, administrativ, agenţii de publicitate implicate în
industrie, dealeri de automobile şi furnizori de materie primă. Cursanţii sunt implicaţi în exerciţii
practice, sesiunile putând fi organizate chiar în fabrică (trainerii ţin cursul în zona de producţie).

INDUSTRIA ENERGETICĂ

Astăzi se produce energie nucleară, hidroelectrică, eoliană, fotovoltaică, regenerabilă, iar
cei implicaţi în această industrie sunt nevoiţi să se adapteze atât din punct de vedere al
competenţelor tehnice, cât şi din perspectiva limbajului profesional, mai ales că vorbim de
un domeniu în care specialiștii sunt detașați în alte țări pe perioade lungi de timp. Cursul de
limbi străine este relevant pentru toți profesioniștii care activează în producţia şi distribuţia
energiei, protecţia mediului, cercetare, inginerie, exploatare şi dezvoltare. Pe baza jocurilor
de rol, a studiilor de caz filmate şi a documentelor autentice, cursanţii îşi dezvoltă abilităţile
lingvistice necesare pentru a funcţiona ca membri ai echipelor internaţionale, ca angajaţi
detaşaţi în filiale străine sau ca parteneri de business pentru multinaţionale.

FARMA

Personalul din domeniul cercetării şi dezvoltării, al controlului calităţii şi auditului, al
reglementărilor şi siguranţei medicamentelor, precum şi cei implicaţi în producţia, ambalarea şi distribuţia de produse farmaceutice transmit şi primesc zilnic informaţii într-o limbă
străină. Cursul se adresează tuturor celor implicaţi în întreg procesul farmaceutic, incluzând
şi cercetătorii, tehnicienii de laborator, chimiştii, biologii şi biochimiştii.

Your Bridge spre
succesul global!

TELECOM & IT

Două domenii vaste şi în continuă mişcare, Telecomul şi IT-ul implică o
multitudine de termeni şi expresii cu utilizare internațională. Cursurile
vizează personalul implicat în serviciile de telefonie fixă şi mobilă, servicii
de Internet, industria de software şi hardware, care au nevoie să comunice
eficient în aceste sectoare convergente. Subiectele abordate includ teme
precum servicii, media, societate, mobilitate, servicii de socializare, sisteme
de operare, grafică și interfaţă, aplicaţii, multimedia şi site-uri web. Structura
programului este construită pe baza experienţelor reale ale cursanţilor,
acestea fiind transpuse în studii de caz.

PETROL ŞI GAZE

Angajaţii din industria exploatărilor de petrol şi gaze au expunere multiculturală: prin distribuţia geografică a profesiei, cercetătorii, inginerii, tehnicienii
şi mecanicii intră în contact direct cu vorbitori nativi şi non-nativi. Programele
propuse de noi includ noţiuni de vocabular specifice, pe care le vor aplica în
elaborarea şi susţinerea rapoartelor, a prezentărilor, a comunicării prin email
sau telefon, a şedinţelor de lucru. Cursul se adresează inclusiv personalului
din industrie care activează în departamentele administrative, financiare, de
marketing şi vânzări, iar tematica include procesul de rafinare, transportul
şi stocarea fluidelor, forare şi exploatare, protecţia mediului, securitatea în
muncă şi managementul riscului.

COMERŢ

Reprezintă centrul activităţii economice în orice ţară. Încă din cele mai vechi
timpuri ale acestei forme de activitate, cererea și oferta au implicat comunicarea în diverse limbi străine. În cadrul cursului se dezvoltă vocabularul,
limbajul şi abilităţile de comunicare orală şi scrisă necesare în relaţionarea cu
clienţii, colegii, partenerii şi furnizorii. Temele şi activităţile abordate de traineri
se adresează tuturor celor implicaţi în procesul comercial.

MEDICINĂ

Personalul medical este expus permanent comunicării cu pacienţii şi colegii pentru a putea
diagnostica, a explica proceduri medicale, cauze şi simptome ale bolilor, a coordona echipe
de intervenţie sau a sfătui pacienţii. În cadrul cursului, participanţii exersează în limba
străină studiată consultaţii doctor-pacient, conversaţii cu colegii, susţinerea de prezentări,
redactarea şi citirea de texte medicale. Urmărim dezvoltarea vocabularului în diferitele
ramuri ale medicinei, în funcţie de interesele participanţilor. Cursul este dedicat atât
medicilor şi personalului medical, cât şi celor ce activează în domenii conexe, cum ar fi
cercetare, laboratoare, distribuție de aparatură, echipamente şi consumabile medicale.

TURISM

O industrie cu adevărat poliglotă! Aici abilitatea personalului de a vorbi cel puţin două
limbi străine este mai importantă decât în orice alt domeniu de activitate... în final, cele mai
multe business-uri din această arie se bazează pe oferte către străini. Cursul se adresează
angajaţilor din agenţiile de turism şi din segmentul HoReCa. Temele abordate pun accentul
pe noţiuni de vocabular specifice atât celor care oferă servicii de turism, cât şi celor care
beneficiază de acestea (turistul business, participant la conferinţe, târguri şi expoziţii
internaţionale). În cadrul activităţilor de grup, participanţii îşi însuşesc particularităţile
culturale ale interlocutorilor.

DIPLOMAŢIE ŞI SERVCII PUBLICE

Dezvoltarea comunităţilor internaţionale, a uniunilor regionale şi a alianţelor
transfrontaliere a extins portofoliul de activităţi şi prerogative al personalului diplomatic.
Comunicarea într-o limbă străină reprezintă însuși pilonul acestei profesii. Cursul
dezvoltă tehnici de relaţionare în spaţii multiculturale folosind registre formale, strategii
de negociere şi gestionare a comunicării media. Participanţii învaţă terminologia specifică
consultărilor formale, întâlnirilor, relaţiilor şi misiunilor diplomatice, conferinţelor,
promovării relaţiilor culturale, economice şi financiare, corespondenţei între Ministerele
de Afaceri Externe şi misiunile diplomatice.

BUSINESS

Dincolo de specificul fiecărei industrii, business-ul beneficiază de limbajul comun al
cifrelor. Doar că nu este suficient doar să te uiți într-un P&L. Cursul are ca principal
obiectiv asimilarea de către participanți a terminologiei specifice într-o limbă străină
astfel încât procesele de muncă să fie optimizate și orientate către rezultat. Activitățile
sunt coordonate de traineri cu o bogată experienţă în mediul business, cursanții fiind
permanent încurajaţi să participe la activităţi de grup şi individuale. Ei vor experimenta
situații reale, specifice comunicării business: întâlniri de afaceri, negocieri, prezentări,
ofertare, raportare ș.a.m.d.

Keynote is a brand new four level series that teaches English
through the power of inspired communication and features
TED Talks from some of the world’s most respected and
thought-provoking professionals.

For more information please visit www.cartiengleza.ro

TRADUCERI ȘI
INTERPRETARIAT

Traduceri completate în 2015

15%
Engleză

5%
Spaniolă

4%
Limba latină

3%
Suedeză

10%
Turcă

4%
Portugheză
braziliană

4%
Greacă

2%
Rusă

7%
Franceză

4%
Arabă

3%
Ebraică

2%
Bulgară

5%
Italiană

4%
Germană

3%
Română

25%
Alte limbi
străine

Cunoaștem și înțelegem nevoile companiilor de pe piața
românească, prin urmare livrăm traduceri care respectă:
Rigorile terminologice
ale clienților

Limbajul specific
domeniului de activitate

Obiectivele caracteristice
fiecărui proiect

Tipuri de traduceri, în funcție de:
Materiale de training

Tehnic

Proceduri

Industrial

Site-uri

Farmaceutic

Studii de caz

U

Rapoarte, prezentări

Medical

D

DOC

M

E

Buget

NIU
ME
O

Statistici, estimări de buget

T
EN

Fiscalitate
Administrație Financiară

T
EN

Juridic

M

Design

Servicii

DEPARTA

Cercetare și dezvoltare

Producție

Transport vamal
Marketing

Achiziții

Contabilitate
Vânzări

Resurse umane

Traducem din / în:

Facilităm interpretariat pentru:

Albaneză, Bosniacă, Bulgară, Cehă,

Întâlniri departamentale și de board

Chineză, Coreeană, Croată, Daneză,

Workshopuri și traininguri

Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă,

Interviuri de recrutare

Indoneziană, Italiană, Japoneză, Letonă,

Prezentări de proiecte

Lituaniană, Macedoneană, Maghiară,

Ședințe de marketing

Norvegiană, Polonă, Portugheză, Rusă,

Ședințe de Human Resources

Sârbă, Slovacă, Slovenă, Spaniolă,

Video-call-uri

Suedeză, Turcă, Ucraineană

Conferințe de presă

EUCOM BUSINESS LANGUAGE
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