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Wat leer je?
Je frist je mondelinge Engelse taalvaardigheid 

op en leert veelgemaakte fouten te herken-

nen. Na de workshop voel je je zekerder over je 

taalgebruik en druk je je in het Engels gemak-

kelijker uit.

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Je algemene woordenschat en kennis van 

   vaktermen

• Uitspraak en verstaanbaarheid, spreekgemak

   vergroten (fluency)

• Rollenspellen: (telefoon)gesprekken voeren     

   op hoog, inhoudelijk niveau

• Spreken met andere non-native speakers van  

   het Engels

• Klantvriendelijkheid in het Engels

• Omgaan met culturele verschillen: de juiste 

   beleefdheidsvormen

Voor wie
Voor professionals die geregeld in het Engels 

telefoneren met buitenlandse zakelijke contac-

ten. 

Data & locatie
Telefoneren in het Engels kun je incompany 

organiseren of volgen als privé- of duotraining. 

De data en locatie bepalen we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Telefoneren in het Engels zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag 

langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Je wilt dat de communicatie met je Engelstalige contacten professioneel en vlek-

keloos verloopt. Tijdens de training poets je je mondelinge of schriftelijke Engelse 

taalvaardigheid op. 

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

Staples:

‘De maatwerktrainingen Engels die het 

Taalcentrum-VU bij ons op locatie heeft 

verzorgd, kunnen onze medewerkers goed 

toepassen in de praktijk. De training heeft 

ze handvatten gegeven om zich beter te 

uiten in de Engelse taal, waarbij ook aan-

dacht was voor ons Staplesjargon.’


