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dyplom ukończenia
podyplomowych studiów
dziennikarskich na
Uniwersytecie Śląskim

właścicielka
Studio Języków
czerwiec 2000:
Obcych,
lektorka języka dyplom ukończenia studiów
angielskiego, oraz magisterskich w zakresie
tłumacz przysięgły
Filologii Angielskiej na
nr telefonu:
608 099 528
adres e-mail:
biuro@sjo.czest.pl

Uniwersytecie Śląskim

PRACA ZAWODOWA
styczeń 2003:
założenie Studio Języków Obcychnowoczesnej szkoły, z „klimatem”, otwartej na
zindywidualizowaną współpracę, bez
kompromisów względem jakości zajęć.
1996-2003:
praca w charakterze lektora języka
angielskiego oraz tłumacza, współpraca ze
szkołami językowymi i biurami tłumaczeń
od 2001- nadal:
praca w charakterze tłumacza przysięgłego,
na liście tłumaczy Ministerstwa
Sprawiedliwości RP.

JAKA JESTEM W PRACY?
Uwielbiam uczyć nieszablonowo, wychodzić poza
schematy, motywować i wspomagać rozwój moich
Uczniów. Na zajęciach wykorzystuję materiały
autentyczne, nowe technologie oraz nowości
metodyczne. Uczę tego, co najważniejsze, czyli
sprawnej komunikacji w języku angielskim.
Mój największy zawodowy sukces to sukcesy
moich Uczniów, którzy skutecznie komunikują się.
Skąd się to bierze?
Ze 100% mojego zaangażowania, kreatywności,
wkładu pracy, oraz indywidualnego podejścia do
każdego. To również efekt godzin szkoleń,
konferencji, nieustannych poszukiwań nowych
rozwiązań, ulepszania, poprawiania i modyfikowania
zajęć oraz bardzo krytycznego wglądu we
własną pracę.

KONSULTACJE BIZNESOWE
Przedsiębiorczym i marzącym o własnej firmiepomagam spełnić te marzenia. Jestem praktykiem.
Prowadzę swój biznes od 2003 roku. Nie dostałam
zaplecza finansowego w spadku i nie miałam dużych
pieniędzy, by zacząć. Za to miałam i nadal mam
pasję i chęć nauki oraz rozwoju. Zaliczyłam wiele
wpadek, nietrafionych inwestycji, pocałowałam
wiele klamek i nie raz poczułam gorycz porażki
zanim cokolwiek mi się udało. Uczyłam się i nadal
uczę na własnych błędach. Nie wskażę drogi na
skróty, nie powiem, jak odnieść finansowy sukces
w kilku prostych krokach. Mogę natomiast
pokierować marzeniami o sukcesie i
podpowiedzieć:

Jak sprzedawać produkt lub usługę, by sprzedaż
była skuteczna
Jak tworzyć swoją ofertę
Jak mówić do klienta językiem korzyści
Jakie działania podjąć, by sprzedaż powtórzyła się
i klient wrócił
Jak wypromować swoją unikalną wartość na
rynku i nie dać się zapomnieć
Co zrobić, gdy zamykają nam drzwi przed nosem
i nie chcą naszych usług/ produktu
Jak zminimalizować ryzyko inwestycji
Jak promować się i sprzedawać w Internecie
Jak przygotować skuteczny mailing
Jak budować zespół marzeń
Jak zarządzać finansami firmy
Jak obserwować konkurencję i wyciągać z tych
obserwacji wnioski
… i wiele innych.

Zapraszam do współpracy zarówno
w zakresie języka angielskiego,
jak również konsultacji biznesowych!

