Denzin Klára okleveles közgazdász és német nyelvtanár

Diploma a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi
karán / Diploma a Kölni Egyetem Gazdálkodástudományi Karán /
Tanári képzés a Kasseli Egyetemen és a Goethe Intézetben
német nyelvszakon.
Senior vállalati tanácsadó az Ernst&Young Management Services
Ltd.-nél Dél-afrikai Köztársaságban / 1999-ben klara denzin cross
culture alapítása, kezdetben vállalati tanácsadás (Kelet-Közép-Európa) és német nyelvoktatás
/ 2011 óta fő területek: interkulturális tréning és coaching külföldi szakemberek és vezetők
részére, szakmai német nyelvtanfolyamok, oktatás a Heilbronni Főiskolán (interkulturális
kompetencia tárgy területen)
Szolgáltatásaink: Német nyelvtanfolyamainkat vállalatok számára inhouse-tanfolyamok
formájában, vagy a saját irodánkban található tantermekben, illetve online-tanfolyamokként
indítjuk. Hallgatóink számos különböző speciális nyelvtanfolyam közül választhatnak:
beszédcentrikus német tanfolyam integrált nyelvtani tréninggel, nemzetközileg elismert
nyelvvizsgákra előkészítő tanfolyamok, álláspályázati és állásinterjú-tréningek, speciális
szaknyelvi workshopok (német nyelv és országismeret orvosok, mérnökök számára), onlinenyelvtanfolyamok integrált interkulturális coachinggal.
Nemzetközi csapatok vezetői számára vezetői tanácsadást végzünk, valamint főiskolákon és
oktatási intézményekben az „Interkulturális kompetencia” tárgyat oktatjuk.
Kooperációs partnereink közreműködésével létrehoztuk az Idegennyelvi Kompetencia
Hálózatunkat, melyben számos különböző országból származó és felsőoktatási végzettséggel
rendelkező anyanyelvi fordítóval és tolmáccsal dolgozunk együtt.
Módszerünk: A nyelvi továbbképzéseinket a külföldi szakemberekkel és vezetőkkel szemben
fennálló Németországbeli elvárásoknak megfelelően fejlesztettük ki. Speciális nyelvi
koncepciónk célja, hogy a különböző foglalkozási csoportok számára nemcsak szakmailag
megalapozott német nyelvi, hanem ezen túlmutató interkulturális ismereteket is nyújtsunk.
Hallgatóink számára csoportos munkák, szimulációk, szerepjátékok és különböző médiák
alkalmazásával biztosítjuk, hogy lehetőségük nyíljon a tananyagot elsajátítani nemcsak
kognitív úton, hanem emocionálisan is.
Célcsoportjaink – tanfolyamaink: Vállalati tanfolyamok az iparban, kereskedelemben,
szolgáltatásban és az egészségügyben dolgozó külföldi munkavállalók számára / Magán
tanfolyamok külföldi szakemberek és vezetők számára, akik a német munkaerőpiac felé
orientálódnak (álláspályázati- és állásinterjú tréningek) vagy sikeresen munkát találtak és
nyelvi ismereteiket munka mellett fejlesztenék tovább / Főiskolák ill. oktatási intézmények
számára „Interkulturális kommunikáció”, „Interkulturális kompetencia” tárgyak oktatása /
Online-tréningjeink által a külföldi szakemberek és vezetők már Németországba érkezés előtt,
hazájukból képezhetik tovább magukat német nyelvből és készülhetnek a németországi
tartózkodásra.
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