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BV&T opleiding & advies 
Cursus Zakelijk Spaans

Training Informatie
In het bedrijfsleven zijn veelvuldig internationale
contacten. Deze zijn niet meer weg te denken. Veel
van deze contacten hebben regelmatig
correspondentie tot gevolg. Zo zullen er altijd mensen
nodig zijn, die feilloos schriftelijk kunnen
corresponderen of communiceren.De Spaanse taal is
belangrijk voor een optimale correspondentie. Je
telefoneert regelmatig in het Spaans, je voert zakelijke
gesprekken en ontvangt bezoek. Maar je Spaans is nog
aan een wat te lage kant. Je wilt graag het Spaans naar
een hoger level brengen. Je wilt met jouw zakelijk
Spaans dan ook graag goed voor de dag komen. Wil je
beter communiceren tijdens ontmoetingen of
telefoongesprekken? 

Programma

» Algemene conversatie,
» Luistervaardigheid,
» Cultuur kennis,
» Grammatica,
» De juiste communicatie,
» Correspondentie.

Resultaat
Het resultaat na deze cursus is het aanleren van
vaardigheden, die nodig zijn om o.a. doelgericht te
kunnen corresponderen en communiceren in de door
uw gewenste taal: Spaans.Jouw doelstellingen en
achtergrond zijn het uitgangspunt tijdens de training.
De trainer heeft oog voor jouw vooruitgang. Door de
kleine groep ben je namelijk verzekerd van zijn
persoonlijke aandacht. In de training leer je aan de
hand van verschillende oefeningen en situaties nieuwe
kennis en vaardigheden. We behandelen onder andere
het ontvangen van bezoek, het presenteren van jezelf
en de organisatie en culturele verschillen. Daarnaast
ontwikkel je zowel schriftelijk als telefonisch sterke
vaardigheden. Je kunt extra oefenen op de zaken die jij
lastig vindt. Zo haal je het meeste uit de training en
communiceer je met veel meer zelfvertrouwen met
Spaanstalige partners of klanten.

Maximaal resultaat
In de training Zakelijk Spaans vormt ~maatwerk~
steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen,
opdrachten en rollenspelen vormen de basis van al
onze trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de
onderwerpen in de training direct aan bij uw dagelijkse
praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de trainer als zeer
prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze cursus Zakelijk Spaans bepalen
wij met u het startniveau door middel van een
doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het
beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de
mogelijkheid om het niveau van een gehele afdeling of
organisatie te laten bepalen of functieprofielen te
voorzien van kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een
unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
2150,-

104,-
7 / 2

2254,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de Zakelijk
Spaans in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig
hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer
persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid Boerman

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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