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Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
intensywnym weekendowym szkoleniu "Español de los negocios", nauczającym
posługiwania się profesjonalnym pisanym i mówionym językiem hiszpańskim w
miejscu pracy i świecie biznesu.

W ramach szkolenia opanują Państwo sztukę komunikowania się w języku
hiszpańskim we wszystkich kluczowych sprawach związanych z pracą oraz szeroko
pojętych zagadnieniach biznesowych (prawo, HR, PR, negocjacje, marketing).

Szkolenie "Español de los negocios" rozpoczyna się w piątek 12 marca 2021 o godzinie
18:00, a kończy w niedzielę 14 marca 2021 o godzinie 14:30. Internetowy format
szkolenia prowadzonego za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams sprawia, że jest
on idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci pracą w ciągu tygodnia.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
"Español de los negocios"?
Ponieważ nieważne czy stykasz się z hiszpańskim na codzień czy tylko okazjonalnie
lub może planujesz wyjazd do pracy do kraju hiszpańskojęzycznego, nasze szkolenie
"Español de los negocios" ma ściśle praktyczny charakter.

• Poznasz terminologię niezbędną do rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie
profesjonalnej komunikacji w języku hiszpańskim
• Zrozumiesz, co sprawia, że Twój pisany i mówiony hiszpański w miejscu pracy będą
wyróżniać się precyzją i poprawnością
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne do budowania swojej pozycji w
krajowym i międzynarodowym środowisku pracy – niezależnie od stanowiska – a nadto
przestaniesz się stresować rozmowami biznesowymi!

Poniższy dokument prezentuje
szczegółowe treści szkolenia, które
przygotowaliśmy na podstawie
dotychczasowego doświadczenia i
potrzeb stawianych profesjonalistom
w międzynarodowym miejscu pracy.  
Jeśli cokolwiek okaże się niejasne,
śmiało mogą się Państwo z nami
kontaktować pisząc na adres
office@cfaspoland.org 



WYSOCE PRAKTYCZNY PROGRAM KURSU

Dzień 1. (piątek 18:00 – 20:15)
1) Escribir un CV (pisanie CV)
2) Escribir una carta de
motivación (pisanie listu
motywacyjnego)
3) Escribir correos electrónicos
formales/ de negocios/
profesionales (pisanie e-maili
formalnych, biznesowych,
profesjonalna korespondencja)

Dzień 2. (sobota 10:00 – 14:30)
1) Entrevista de trabajo
(rozmowa kwalifikacyjna)
2) Networking
3) Finanzas (finanse)
4) Recursos Humanos
(zarządzanie zasobami ludzkimi)
5) Relaciones Públicas (ang.
Public Relations)

Dzień 3. (niedziela 10:00 –
14:30)
1) Aspectos legales (aspekty
prawne)
2) Branding y la imagen
corporativa (zarządzanie marką,
wizerunek firmy i organizacji)
3) Publicidad (reklama)
4) Marketing
5) Negociaciones (negocjacje)

Poza warsztatowym formatem,
interaktywność zajęć w ramach
szkolenia "Español de los negocios"
polegać będzie także na tym, że
prowadząca poprosi uczestników o
napisanie z jej pomocą szkicu
wybranego pisma przy wykorzystaniu
biznesowego języka hiszpańskiego.
Szkic zostanie następnie sprawdzony
pod kątem poprawności i precyzji
sformułowań przez prowadzącą, dając
uczestnikom możliwość wymiernego
uczenia się na własnych błędach.



NASZA PROWADZĄCA

 

Szkolenie poprowadzi Pani
mgr Natalia Gronowska –
prawnik i nauczyciel języka
hiszpańskiego.

MGR NATALIA   
GRONOWSKA

Mgr Gronowska od 12 roku życia kształciła się nieustannie w
języku hiszpańskim. Zdała m. in. egzamin maturalny z
hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym. Przez kilka lat
mieszkała w Hiszpanii studiując, a następnie pracując w
biznesie. W tym czasie dogłębnie poznawała kulturę tego kraju
i doskonaliła swoją znajomość języka hiszpańskiego. Będąc w
Hiszpanii realizowała jednocześnie swoją pasję, jaką jest
nauczanie języków.

Podczas zajęć zawsze dostosowuje się do ucznia – jego
preferencji, zdolności i potrzeb, dokładając starań, aby lekcje
były zróżnicowane tematycznie i wyjątkowo interesujące. Ma
wiele zainteresowań. Jej hobby to m. in. psychologia, muzyka,
sport, podróże, gotowanie. Jej największą miłością jest jednak
taniec i język hiszpański.



 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Praktyczny charakter szkolenia "Español de los negocios" sprawia, że
jest ono otwarte na wszystkich, którzy chcą opanować umiejętność
posługiwania się profesjonalnie językiem hiszpańskim ze względu na
międzynarodowe środowisko pracy czy nauki.

Podejście naszej prowadzącej, pani mgr Natalii Gronowskiej, sprawi, że
szkolenie "Español de los negocios" będzie zrozumiałe dla każdego, kto
posiada podstawową znajomość języka hiszpańskiego. Zalecane jest
posiadanie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie B1.

CERTYFIKAT

Wszystkie nasze szkolenia – w tym szkolenie "Español de los negocios"
– są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik wybiera, którą wersję
certyfikatu (tradycyjną lub cyfrową) chce otrzymać.

Opłaty za certyfikaty dostarczane drogą pocztową:
- 20 PLN (wysyłka w Polsce)
- 40 PLN (wysyłka za granicę)
W razie gdyby życzyli Państwo sobie certyfikatu w wersji tradycyjnej,
prosimy dodać odpowiednią kwotę do kwoty przelewu.

Wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej nie wiąże się z dodatkową
opłatą.



 

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

JAKI JEST KOSZT UDZIAŁU JEDNEJ
OSOBY W KURSIE?

 PYTANIA?

Prosimy rejestrować się na szkolenie "Español de los negocios" przy użyciu
krótkiego formularza:

https://forms.gle/e64tzM9CiHjcwD2g6

Ostateczny termin zgłoszeń: 3 marca 2021.

Opłata promocyjna: 229 PLN 
(tylko w razie rejestracji przed godz. 23.59 dnia 24 lutego 2021) 

Standardowa opłata: 399 PLN

+ ewentualne koszty druku i przesyłki (tylko gdyby życzyli sobie Państwo
certyfikatu w wersji papierowej dostarczanego pocztą) – 20 PLN

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center For American
Studies, zapraszamy na naszą stronę: www.cfaspoland.org.

Jeżeli mają zaś Państwo więcej pytań o udział w szkoleniu, prosimy o
napisanie do nas wiadomości na naszej stronie na Facebooku bądź
skierowanie do nas maila: office@cfaspoland.org

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia online!
 
 
 
 

Łukasz Darby Bartosik, LL.M.
Prezes Center For American Studies


