
IBL Sprogservice
 – vi skaber resultater



IBL – vi skaber resultater med individuelle
skræddersyede løsninger

Klar og tydelig kommunikation er et must i alle virksomheder. Ofte på flere sprog, og 
god kommunikation er en betingelse for succes.
Det stiller store krav til medarbejdernes sproglige kompetencer. Vi arbejder med 
personlig kompetenceudvikling og udvikler jeres medarbejdere sprogligt og kultu-
relt, så de lykkes og skaber resultater hver dag.

Vi har fokus på:
• At vores resultater gør en reel forskel
• At leverer en høj faglig kvalitet til en fair pris
• At yde en højere service end kunden forventer

Vi vil tillade os at sige, at IBL er en attraktiv samarbejdspartner med sin helt særlige 
DNA. Da vores kunder bliver hos os år efter år, mener vi faktisk at vi har noget at 
have det i.



IBL har eksisteret siden 1993 og er en full-service sprogvirksomhed. Vi er blandt landets mest markante leverandører af sprogundervisning 
og oversættelser. Vores kunder er bl.a. nogle af landets største virksomheder, jobcentre og privat personer. Ingen opgaver er for små og 
ingen for store. 

• Vi tilbyder intensive kurser, one2one – eller på små  
 hold 

• Individuelle skræddersyede løsninger 

• Åbne hold i flere sprog

• Alle sprog – alle niveauer

• Gratis online sprogtest

• Mere end 50 kompetente undervisere. Ofte native  
 speaker som underviser i sit modersmål

• Landsdækkende undervisning i vores lokaler på
 virksomhedsadressen – eller på privat adresse

• Skype undervisning

• IBL udfører oversættelsesopgaver i alle sprogkombi- 
 nationer - og på alle niveauer lige fra mailkorrespon- 
 dance til tekniske manualer

• Vi har ca. 100 professionelle oversættere og transla-
 tørere tilknyttet med hvert sit speciale og kompe-
 tencer

• Vi har altid stor fokus på at finde det rigtig match
 mellem oversætter og opgave

• Vi levere altid til tiden eller lidt før

Sprogkurser Effektiv og hurtig oversættelse

What we do...



Stor tilfredshed og fleksibilitet

”Vi har i mere end ti år brugt IBL Sprogservice til sprogundervisning hos Danfoss. Vores medarbejdere viser stor tilfredshed med udbyttet af undervisningen, 
hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at rigtig mange ikke kun deltager i et, men i flere forløb.

Der er stor fleksibilitet både med IBL Sprogservice som samarbejdspartner, men også i måden undervisningen bliver tilrettelagt på for vores medarbejdere.

Vi oplever en stadig stigende interesse for vores sprogkurser, og jeg føler mig tryg ved, at det er IBL Sprogservice, der løfter opgaven.”

Sabine Esbensen, Regional Coordinator,
Education & Training 

Kompetente medarbejdere/undervisere

Vi bliver altid mødt af medarbejdere/undervisere, som er super imødekommende, hjælpsomme og kompetente hos IBL 
sprogservice. Serviceniveauet er simpelthen altid i top! De lytter til vores behov og er super fleksible, når det gælder plan-
lægning af undervisning og vores medarbejdere er altid tilfredse med udbyttet af undervisningen. 
Jeg er derfor ikke i tvivl om, at jeg i fremtiden fortsat vil benytte IBL sprogservice og anbefaler dem varmt til andre virk-
somheder. 

Melisa Vidojevic, HR Konsulent, Atkins Danmark A/S 

Hvad siger vores kunder



Det handler om mennesker

Vi arbejder målrettet på at skabe en tillidsfuld og fortrolig relation til alle vores samarbejdspartnere. For vores grundsyn er, at man handler 
med mennesker – ikke med virksomheder. Og lige netop den tilgang gennemsyrer de mennesker, der danner rygraden i IBL.
Medarbejdere, som loyalt har bygget virksomheden op sammen gennem mange år. For ligesom kunderne, bliver medarbejderne her også i 
mange år. Det er et stort privilegium og det har udviklet en helt særlig kultur og personlig DNA i IBL.
En DNA vi gerne vil invitere dig til at blive en del af…
For yderligere information kan vi altid kontaktes på T: 7572 4333, vi sidder klar til at hjælpe dig.
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Indehaver
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ma@iblsprog.dk
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VEJLE
Skomagervej 3B, 7100 Vejle
iblsprog@iblsprog.dk Tlf.: 7572 4333
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