Němčina výhodou
Zpěvačka Marta Jandová
Němčina se už stala mým druhým mateřským jazykem. Než jsem si ji
tak oblíbila, ale chvíli trvalo. Nejdřív to pro mě byla řeč, kterou potřebuji
k životu v Německu. Když jsem ale začala v němčině číst, všimla jsem
si, jak krásný a bohatý jazyk to je, jak si umí hrát se slovíčky a tvořit
nová spojení. A mluví jím nejen 80 milionů našich největších sousedů.
Jsem velikým fanouškem německého jazyka a za mnohé mu vděčím.

Ing. Martin Jahn, MBA
Vedoucí prodeje firemních flotil Volkswagen koncernu.
Prezident Sdružení automobilového průmyslu.
1. Považuji za samozřejmé, že se ve „světě businessu“ mluví vedle
angličtiny ještě jedním až dvěma dalšími cizími jazyky.
2. Němčinu, jako jazyk největší ekonomiky Evropy, přitom považuji
za velmi smysluplnou.
3. Kromě toho bych všeobecně doporučil hovořit jazykem nejdůležitějšího souseda,
Německa. Kariéra v německých firmách se dá samozřejmě udělat i s angličtinou, s němčinou
je to však mnohem jednodušší a příjemnější.

Dipl. Wi. - Ing. Robert Chvátal
Generální ředitel T-Mobile Rakousko
V takovém mezinárodním podniku jako je T-Mobile a Deutsche
Telecom je dnes angličtina pracovní jazyk č. 1. Zároveň je však
němčina, nejen jako jazyk naší koncernové matky, pro mě osobně
velmi důležitá. Tři roky žiji v Rakousku a chci zde lidem rozumět a
mluvit s nimi. Moje bohužel stále ještě nikoliv perfektní němčina je při
každodenních rozhovorech se zákazníky, spolupracovníky a
obchodními partnery velmi důležitá. V telekomunikační společnosti
jako je T-Mobile stojí komunikace v popředí. Jde o to, rozumět si, a k tomu jsou znalosti
cizích jazyků zásadní. Ať už mluvíte německy s vídeňským přízvukem nebo jadrným
tyrolským dialektem, důležité je nepřestat mluvit. Ve střední Evropě to jde bez němčiny stěží,
obzvláště v České republice, která je hospodářsky a kulturně natolik úzce provázaná se
svými německy mluvícími sousedy.
Christian Karnath, GLV Kaufland ČR
Vaše iniciativa se nám líbí, protože i v naší firmě jsou znalosti německého jazyka hlavně ve
vedoucích pozicích zapotřebí jak u současných pracovníků, tak i u těch, které zaměstnáme
v budoucnu.

