TALENBOX
Actief Vreemde Talenonderwijs
voor vakantiereizigers, jongeren en de zakelijke markt

Algemeen Engels, Duits, Frans, Russisch en Spaans
Deze Intensieve Algemene cursus is een intensieve, grondige studie van de taal. U wordt van 1 tot en
met 34 weken ( u kiest uiteraard het aantal weken) in de taal van uw keuze “ondergedompeld”. De
diepgaande benadering zorgt voor alle aspecten van de taal te weten luisteren, spreken, lezen en
schrijven maar ook de woordenschat wordt intensief uitgebreid. Een prima cursus voor iedereen.

Algemeen & Zakelijk Engels, Duits, Frans, Russisch en Spaans
Deze cursus is gericht op mensen die een professionele behoefte hebben aan een zakelijke cursus,
dat wil zeggen mensen in of in opleiding voor banen in de bedrijfswereld. De cursus is ontworpen om
op een praktische manier de taal van uw keuze welke nodig is in de dagelijkse praktijk of in
werksituaties te kunnen gebruiken. De inhoudelijke onderwerpen zijn onder andere: management,
bedrijf, interviews, leiderschap, milieuproblemen, normen en ethiek, reclame, telefoon en email,
presentaties, branding, marketing en sales, klantrelatiemanagement.

Professionele werkervaring in Duitsland, Oostenrijk of Ierland (4-12 weken)
Het Duitse en Engelse werkervaringsprogramma biedt een uitstekende methode om de taal op een
praktische manier te leren en te gebruiken. U wordt zo mogelijk geplaatst in een onderneming die
geschikt is voor uw kwalificaties en ervaring. U werkt samen met de werknemers van het bedrijf en
krijgt zo een waardevolle ervaring in een zakelijke omgeving.

Uw eigen groep in Engels, Duits, Frans, Russisch en Spaans
U kunt ook met een eigen groep komen van maximaal 15 personen. De cursusinhoud wordt
aangepast aan uw groep, bijv. met een focus op gastvrijheid, toerisme, literatuur, enz.

De stad Dublin verkennen (Engels)
Het doel van het programma is om u te helpen de taalvaardigheid te optimaliseren door een
presentatie te maken over de plaatsen die u heeft bezocht en de mensen die u hebt ontmoet in de
stad Dublin. Met behulp van de woordenschat en kennis die u in de loop van de week heeft
verworven, maakt u een powerpoint (of vergelijkbare) presentatie voor de medecursisten over uw
activiteiten in deze boeiende stad.

Taal leren voor een beroep in Engels, Duits, Frans, Russisch en Spaans
Het doel van deze cursus is om u vertrouwd te maken met de taal die nodig is om een bepaald
beroep uit te kunnen oefenen. Te denken valt aan o.a. informatietechnologie, journalistiek,
bedrijfsbeheer, bankieren, hotels en toerisme, recht, luchtvaart & luchtverkeersleiding, militaire
organisatie en operaties, geneeskunde, verkoop & marketing, reizen & toerisme.
De cursus focust zich met name op luisteren en spreken en minder op lezen en schrijven. Deze
cursussen kunnen ook in een 1 op 1 situatie worden gegeven. U heeft dan uw eigen persoonlijke
leraar.
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Executive Engels (Dublin)
Dit programma is specifiek gericht op Managers, Executives, Technocrats and Professional Specialists
in Commercial, Industrial, Financial and Public Service Organisations.
Inhoud: ‘s Morgens intensief Engels in een 1 op 1 met eigen docent; ‘s Middags bedrijfsbezoeken,
individuele rondleidingen of sportactiviteiten en ‘s avonds sociale en culturele activiteiten.
Deze cursus geeft u de competentie en het vertrouwen om in zowel in werk- als sociaal-gerelateerde
situaties goed (vloeiend) in het Engels te kunnen communiceren .

Engels voor afgestudeerden in Dublin
Het programma Engels voor afgestudeerden is een soort van korte loopbaanbegeleiding; wat zou
voor u nu de beste keuze zijn m.b.t. uw toekomstig werk? U sluit deels aan bij de reguliere Algemene
Engelse cursus om uw communicatievaardigheden te verbeteren. Tevens ontmoet u studenten van
over de hele wereld. De Engels voor afgestudeerden module omvat de z.g. Hogan Develop: Career
Report, evenals een gepersonaliseerde feedback en ondersteuning. U krijgt ook intensieve
workshops die zich richten op uw CV en op gedetailleerde interviewvaardigheden en u tevens helpen
bij het vinden van een baan in de hedendaagse markt.

Travel Talk (50+) in Dublin
Programma Travel Talk is een taal- en culturele cursus, uitsluitend voor de leeftijd van 50 jaar en
ouder. U leert het unieke culturele erfgoed van Ierland kennen. Het programma is flexibel en past
zich aan aan de behoeften van elke groep. Het programma kan zich ook richten op de belangen van
de groep, zoals muziek, geschiedenis, architectuur, natuur of sport, zoals golf, vissen of paardrijden.

Toerisme in Engels, Duits, Frans en Spaans
Deze cursus is speciaal ontworpen om professionals in de internationale toeristische industrie te
helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren, evenals hun internationale toeristische
technieken. Deze cursus geeft u een breder begrip van de internationale toeristische sector en geeft
u ook nuttige vaardigheden bij het omgaan met klanten.

Jongeren cursus in Engels, Duits, Frans en Spaans
Alle talenscholen bieden cursussen aan voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Al deze
cursussen bieden -naast het leren van de taal - diverse sociale en sportieve activiteiten.
Informeer naar de mogelijkheden.
Talenscholen
De talenscholen staan in levendige steden en streken t.w. Berlijn, Lindau, Malaga, Tours, Rouen,
Dublin, Bournemouth, Brighton en Riga. Iedere talenschool heeft zo zijn eigen specialiteit en aanbod.
Kiest u voor een bepaalde stad vraag ons dan naar de mogelijkheden aldaar.
Alle plaatsen kennen een goed cultureel en sportief aanbod. Kortom u kunt na lestijd nog voldoende
activiteiten te ontplooien en de taal in de praktijk testen.

Uw tevredenheid is onze prioriteit!
TALENBOX.NL
www.talenbox.nl
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