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Cursus: Zakelijk Nederlands gevorderden

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Foutloze correspondentie voeren is belangrijk. Het maakt hierbij
niet uit of u een email, een brief of een notitie schrijft. De lezer
vormt zich op basis van uw schrijven een indruk van u of uw
bedrijf. In deze praktische cursus komen de grammatica en de
spelling aan de orde en oefent u dit in de praktijk, zonder
theoretische ballast. 

Programma opzetU wordt getraind in het foutloos en
doelgericht schrijven van diverse soorten zakelijke brieven.

 •  Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 •  Spelling: Werkwoorden, Spellingsregels, interpunctie.
 •  Taalbeheersing: Stijlfouten, andere veel voorkomende fouten.
 •  Correspondentie:Zakelijke briefwisseling.

Resultaat

U kunt na deze intensive training de zakelijke regels en
schrijfstijl, zoals begin- en slotformuleringen, spelling,
grammaticale bijzonderheden, terminologie en zegswijzen. Ook
het analyseren van teksten en de juiste 'toon' van een brief. U
werkt vanuit uw praktijk situatie zoals brieven, memo's,
persberichten, brochures, e-mails, presentaties en rapportages.
Alle ontvangen bedrijfsinformatie wordt door ons vertrouwelijk
behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 24-05-2023


BV&T staat voor:

In de cursus vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten 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 docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 2779,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 4 (4 uren per dag)

Workshop vanaf 1 dagdeel à € 750,- of 1 dag à € 1500,-
BV&T meerprijs per deelnemer à € 29,-

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €495,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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