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/ Sanne / Eric / Daphne / Anouk / Marijke / Olet laat woorden werken.

Training

Zakelijk Engels: Netwerken
Even een gezellig praatje maken met een zakenpartner? Geen probleem.
Netwerkborrels? Ontzettend leuk. Het sociale aspect is erg belangrijk bij het
opbouwen van een langdurige werkrelatie. Maar wat als je ineens in het
Engels moet netwerken? Of als je komt te werken met Engelstalige collega’s?
Kun je dan nog steeds dat leuke informele gesprek voeren? Volg de cursus
Zakelijk Engels: Netwerken en verbeter jouw Engelse gespreksvaardigheden.

Wat leer je?

•

Even een grapje tussendoor, vragen

De cursus Zakelijk Engels: Netwerken is een

naar de vakantieplannen van je

combinatie van slimme Engelse

zakenpartner of de laatste

gesprekstips en oefenen met small talk. Na

ontwikkelingen op sportgebied

afloop van deze cursus communiceer je op

bespreken. Maar dan nu in het Engels!

professionele wijze met jouw internationale

• Hoe houd je het gesprek op gang?

zakenpartners en Engelstalige collega’s. Je

Welke handige woordjes of zinnen

hebt een uitgebreidere woordenschat, kent

kun je inzetten om pijnlijke stiltes te

de do’s en don’ts van netwerken en small

voorkomen?

talk en bent flexibeler in Engelse
gesprekssituaties. Dit resulteert in minder

Voor wie

misverstanden met Engelstaligen en je

Voor iedereen die regelmatig met

komt een stuk professioneler over.

internationale collega's of zakenpartners

Programmaonderdelen
• Hoe introduceer je jezelf en je

communiceert en beter wil worden in het
aanknopen van een informeel Engels gesprek.

organisatie? Hoe start je het gesprek en

Data & locatie

welke slimme openingszinnen kun je

Zakelijk Engels: Netwerken kun je incompany

daarbij gebruiken?

organiseren of volgen als privé- of

• Hoe schakel je van conferentie-Engels

duotraining. De data en locatie bepalen we in

naar meeting-Engels en van informele

overleg. Houd voor de Open Inschrijving de

gesprekken naar ingewikkelde

website in de gaten.

klantvragen?
• Hoe ga je om met culturele verschillen
en hoe communiceer je beleefd in het
Engels?
• In de cursus Netwerken in het Engels
leer je veelgemaakte fouten te
voorkomen en krijg je tips om je beter
verstaanbaar te maken.

Kosten
€ 215- inclusief lesmateriaal (open inschrijving).
De kosten voor de incompany- of privétraining
Zakelijk Engels: Netwerken 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.
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