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Voor wie
Voor iedereen die internationale contacten 

onderhoudt binnen zijn of haar organisatie. 

Medewerkers van onder andere gemeente 

Utrecht, SNS REAAL en het CBS gingen je al 

voor.

Data & locatie
Zakelijk 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 

Zakelijk Engels zijn afhankelijk van je wensen 

en de grootte van de groep. Meer weten? Bel 

naar 020 - 598 64 20. We komen graag langs 

voor een vrijblijvend adviesgesprek.

De kosten voor de losse modules in open 

inschrijving verschillen per module. Kijk op de 

website voor de meest actuele informatie over 

data en kosten.

Wil je professioneler leren spreken en schrijven met je Engelstalige collega’s of 

zakelijke contacten? Vind je het lastig om in het Engels de juiste woorden te 

vinden? Ben je net niet snel en fluent genoeg in het Engels? Volg dan de cursus 

Zakelijk Engels. Met deze praktische cursus fris je je mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid in het Engels op en breng je deze naar een hoger niveau. Na afloop 

herken je veelgemaakte fouten in het Engels, voel je je zekerder en ben je in staat 

je helderder en professioneler in het Engels uit te drukken.

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

Modules
De cursus Zakelijk Engels bestaat uit 

verschillende modules: e-mailen in het Engels, 

telefoneren in het Engels, copywriting, 

presenteren in het Engels, netwerken in het 

Engels en Engelse uitspraak. Kies zelf welke 

vaardigheden je wilt perfectioneren. 

Natuurlijk kun je de cursus Zakelijk Engels ook 

binnen jouw bedrijf laten verzorgen. Je kiest dan 

zelf welke modules je wilt volgen. We maken het 

aanbod precies op maat.

Alle onderstaande modules zijn in open 

inschrijving te volgen.

Schriftelijke taalvaardigheid

Copywriting

E-mailen en telefoneren

Mondelinge taalvaardigheid

Netwerken

Presenteren

Uitspraaktraining




