Kom je niet vooruit
in een vreemde taal?
Een belangrijke meeting met een Franse klant, een
presentatie in het Duits of gewoon Nederlands op de
werkvloer? Bij TinC stemmen we de coaching af
op jouw taalnoden.

TinC helpt je op weg

beyond teaching languages

Ben je op zoek naar een taaltraining waarbij een docent met
hoog profiel je begeleidt en waar je echt op maat gemaakt
materiaal krijgt? Bij TinC pakken we jouw taalontwikkeling
persoonlijk aan. We garanderen volledige flexibiliteit en een
glimlach bij ontvangst.

EXCLUSIVE

Voor C-level professionals
Taalwandelingen en -lunches
100% coaching: themagericht

ESSENTIALS

Finetuning
Ultra-flexibel
Korte cursussen

EXECUTIVE

Essentiële kennis (basiskennis)

Verbeteren van basisniveau

Start vanaf basisniveau (A0)

Voor middle management

Taakgericht en praktisch

Coaching

Mogelijk in korte of
lange pakketten

Sterk gepersonaliseerd

Cursussen door TinC opgesteld
Op de werkvloer
Resultaatgericht

Op maat gemaakt materiaal
Resultaatgericht
Meer dan face to face

Voor uitvoerend personeel

Heel flexibel naar planning
en inhoud

Gericht op de taal

Gericht op communicatie

Verwandeling

(vergadering + wandeling)

Frisse lucht geeft ruimte aan nieuwe ideeën. Stimuleer het
creatieve deel in je brein en schaaf een taal bij tijdens een
verwandeling.

Lunch & more
Leer een taal tijdens je lunchpauze. In het gezelschap van
een TinC-professional komen de door jou geselecteerde
onderwerpen aan bod.

Face to face
Investeer je tijd wijs en spreek individueel af met een TinCprofessional om zo intensief je taalkennis bij te schaven en
op te krikken.

Wij hanteren de
Europese Taalniveaus.
Ons doel: een cursist
per cursus 1 niveau
laten stijgen.
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ESSENTIALS

EXECUTIVE

EXCLUSIVE

Taalambulance
Dringend nood aan taalassistentie? TinC biedt ook Eerste Hulp bij (Taal)
Ongevallen. Eerst maken we een assessment van de nood. Daarna gaan
we aan de slag en geven we de nodige taalcoaching. Achteraf krijgt zowel
de cursist als de klant een debriefing.

Voordelen
Praktisch en resultaatgericht

Budgetvriendelijk

Inhoudsgericht

Snelle oplossing

Taalcoaching in Nederlands, Frans,
Duits of Engels

Mogelijk via Skype

Wij doen al jouw administratie
Niet beperkt tot één gebruiker

EHB(T)O-pakket
Mogelijkheid nalezen e-mail
(geen copywriting)

Praktisch
Geldig voor meerdere gebruikers
Prepaid formule
Aankoop vanaf 14 uren
Uren blijven 1 jaar geldig
Minimale opname van 2 uur per case
Binnen 3 werkdagen hebben wij een
antwoord op je probleem

Els Van Aerschot startte TinC op vanuit de liefde voor taal. Als vertaler
Duits-Engels en ervaren taaltrainer omringt ze zich door dezelfde
gepassioneerde trainers. Een betere communicatie met jouw klanten,
leveranciers of collega’s zorgt voor meer omzet. Bovendien zijn werknemers die
beter communiceren veel gelukkiger in hun job. Wij zorgen voor de directe
aanpak, een persoonlijke benadering en de juiste investering.

Ambachtenlaan 21
3001 Heverlee
+32 16 40 18 06
www.tinc.eu

