
T E C H N I S C H
E N G E L S

CONTACT
dhr. Peter Janssen 

Telefoon : 06 - 40 39 70 72
Email : janssen@obm-noord.nl

Web : www.obm-noord.nl

Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

Engels is de wereldtaal voor het bedrijfsleven en in principe spreken we allemaal een 
woordje Engels. Echter om uw zakelijke kansen te vergroten en uw Engels te perfec-
tioneren is het goed om te investeren in de Engelse taal. 

Tijdens de cursus Technisch Engels ligt de nadruk op zowel spreek- als schrijf-
vaardigheid en leert u de technische woordenschat op de juiste manier te 
hanteren. Ook leert u zich op de juiste manier uit te drukken in veel voor-
komende zakelijke situaties. Deze cursus is op maat ontwikkeld en 
wordt afgestemd op uw zakelijke activiteiten. 

Deze cursus is zeer geschikt voor deelnemers die internationaal 
zaken willen doen en hierbij goed voor de dag willen komen.

Deze cursus valt onder de voorwaarden van participant-
schap OBM Noord. Dit houdt in dat een participant 10% 
korting op deze cursus ontvangt.  Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met de hiernaast 
vermelde contactpersoon.

PAK UW KANSEN EN SPREEK DE WERELDTAAL
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De cursus Technisch Engels is bedoeld voor 
iedereen die te maken heeft met zakelijke 
relaties waarbij de Engelse taal wordt 
gesproken. Bij start van deze cursus is enige 
beheersing van de Engelse taal een voor-
waarde.

VOORDELEN

INHOUD

Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

Idioom

Leesvaardigheid

Spreekvaardigheid

Schrijfvaardigheid

Technische woordenschat

Spelling, grammatica & stijl

Zakelijke- en technische communicatie

DOELGROEP DUUR

Praktische en interactieve cursus

Informatie over de culturele aspecten

Aandacht voor (intensieve) begeleiding

Theorie gelijk toepasbaar in praktijk
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De cursus bestaat uit tien 
bijeenkomsten (dagdelen). 


