
Zvýraznite sa na 
medzinárodnom trhu práce
Zvýšte hodnotu svojho životopisu vďaka výsledkom TOEIC®

Konkurencia na trhu práce neustále rastie. Takmer všetci hovoria po anglicky
alebo sa angličtinu učia. Životopis kandidáta, v ktorom je uvedené: „anglický jazyk 
– dobrý” už nestačí. Oveľa viac zaujme životopis, v ktorom je napísané napr.: 
„anglický jazyk – certifi kát TOEIC®, 785 bodov, úroveň B2“.

Certifi kát TOEIC® (Test of English for International Communication TM) je najčastejšie 
vykonávanou skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Každý rok sa na nej 
zúčastňuje viac ako 5 miliónov kandidátov, ktorí určujú a potvrdzujú svoju úroveň znalostí 
týmto medzinárodným certifi kátom.

Certifi kát TOEIC® Vás zaradí na vedúce pozície
Ak hľadáte prácu, chcete získať povýšenie alebo pevným krokom vstúpiť na trh práce, 
tu je spôsob ako Vám TOEIC® môže pomôcť:

•   získanie dobrej práce – pridajte výsledok TOEIC® do svojho životopisu 
a ukážte tak budúcemu zamestnávateľovi, aké sú Vaše znalosti

•   profesionálne povýšenie – príslušná znalosť anglického jazyka 
Vám uľahčí povýšenie alebo umožní účasť na zahraničných projektoch

•   vykonanie skúšky z jazyka – na mnohých vysokých školách je certifi kát 
TOEIC® s príslušným výsledkom rovnocenný so skúškou z daného jazyka

•   motivácia – TOEIC® vytyčuje smer a potvrdzuje znalosti nadobudnuté na kurze

Certifi kát TOEIC® Listening & Reading je už viac ako 30 rokov vedúcim nástrojom hod-
notenia úrovne angličtiny v pracovnom prostredí. TOEIC® v súčasnosti uznáva a používa 
viac ako 10000 fi riem, vládnych a akademických orgánov na celom svete.

Medzi našich klientov patria: Accenture (Spain), Areva (France), AstraZeneca (France),  Lafarge 
Cement (Czech Republic), KPMG (Germany), L’Oréal (France), Bank Zachodni WBK SA (Poland), 
Hochland Polska (Poland), Novartis Poland (Poland), Renault (France, Germany, Poland, United Kingdom).

CERTIFIKÁT TOEIC LISTENING & READING



Dozviete sa viac

Skontaktujte sa s najbližším akreditovaným testovacím centrom ETS.
Navštívte stránku www.etsglobal.org alebo napíšte e-mail na adresu: 
contact-sk@etsglobal.org 
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Skúška TOEIC® 
– najvhodnejšia pre kandidáta
Skúška TOEIC® Listening & Reading zisťuje ako si viete poradiť v autentických situáciách 
v pracovnom prostredí a v každodennom živote

Pripravte sa na úspech
Dôležité je najmä učiť sa anglický jazyk.
Uchádzači, ktorí sa zaujímajú o skúšku, môžu využiť rôzne prípravné materiály:

•  učebnice napr. Tactics for TOEIC® Listening & Reading, More Practice Tests, …

•  on-line testy, napr.: TOEIC® iTests, Test Simulator, …

Skontaktujte sa s regionálnym zástupcom: www.etsglobal.org/store/ 

Získajte certifi kát, vďaka ktorému budete 
mať prevahu na globálnom trhu práce
TOEIC® Listening & Reading je možné urobiť počas pravidelných stretnutí 
na celom Slovensku

TOEIC® je dostupný na požiadanie 

TOEIC® Listening & Reading

Hodnotené úrovne A1 až C2 podľa úrovní Rady Európy (CEF)

Škála hodnotenia 10-990 bodov, 5-495 bodov za každú z hodnotených schopností

Čas trvania 2,5 hodiny (testová časť 2 hodiny)

Formát

Test výberu správnej odpovede, 200 testových otázok
Časť Listening: 100 otázok – 45 minút
     fotografi e, krátke dialógy, rozhovory, výpovede, práca a súkromný život
Časť Reading: 100 otázok – 75 minút
    dopĺňanie viet, práca s textom, spájanie faktov a informácií

Dostupnosť Otvorené stretnutia v strediskách na celom Slovensku minimálne raz za mesiac, 
ako aj na požiadanie pre organizované skupiny a fi rmy.


