INTERCULTURELE OPLEIDINGEN

AANBOD 2017 | EXECUTIVES | Spa | Brussel | Parijs
PROGRAMMA’S (INDIVIDUEEL | GROEP OF CLOSED GROUP)

PRIJS EXCL. BTW.*

INTERCULTURELE OPLEIDINGEN
De interculturele opleidingen vinden plaats In-House (in onze centra CERAN BELGIUM | Spa, CERAN PROVENCE | Avignon, CERAN BELGIUM | Brussels en CERAN FRANCE | Paris) of In-Company (in uw bedrijf). Op aanvraag is ook een residentiële formule
mogelijk.
De interculturele opleidingen kunnen individueel, in groep of ‘closed group’ worden gevolgd.
Bij opleidingen in uw bedrijf worden bijkomend verplaatsingskosten aangerekend: + 0,50 EUR/km vanuit het centrum of de prijs van het openbaar vervoer (2e klasse).
90 EUR

CULTURAL ASSESSMENT

Online CultureConnector-profielbepaling (licentie voor 4 maanden).
420 EUR

CULTURAL ASSESSMENT | DIAGNOSTIC & ANALYSIS

Online CultureConnector-profielbepaling (licentie voor 4 maanden) met analyse en rapport van een consultant.
FIRST EXPATRIATION

Deze opleiding in internationale mobiliteit richt zich op deelnemers die voor het eerst naar het buitenland trekken
en maakt hen bewust van de persoonlijke uitdagingen die de verandering van omgeving met zich meebrengt
(cultuurschok, plannen maken voor het gezin, integratie van de echtgenoot of echtgenote, ontheemding enz.). Ze moet
worden gevolgd door een gerichte opleiding van het type ‘Expatriation <Culture>’.

FIRST EXPATRIATION | INDIVIDUAL (per dag van 7 uur)
FIRST EXPATRIATION | CLOSED GROUP (per dag van 7 uur)
FIRST EXPATRIATION | GROUP (per dag van 7 uur)

EXPATRIATION <CULTURE>

EXPATRIATION <CULTURE> | INDIVIDUAL (per dag van 7 uur)

Welke stap u in uw internationale carrière ook zet, deze opleiding helpt u om uw interculturele kennis te verbreden en
de nodige vaardigheden te verwerven om u met succes te integreren in uw nieuwe professionele en sociale omgeving.

EXPATRIATION <CULTURE> | CLOSED GROUP (per dag van 7 uur)
EXPATRIATION <CULTURE> | GROUP (per dag van 7 uur)

FIRST EXPERIENCE INTERNATIONAL MANAGEMENT

FIRST EXPERIENCE INTERNATIONAL MANAGEMENT | INDIVIDUAL (per dag van 7 uur)

Deze opleiding in internationaal management helpt u om uw gedrag en werkwijze af te stemmen op uw nieuwe
internationale en multiculturele omgeving en zo van uw eerste internationale werkervaring een succes te maken.

FIRST EXPERIENCE INTERNATIONAL MANAGEMENT | CLOSED GROUP (per dag van 7 uur)
FIRST EXPERIENCE INTERNATIONAL MANAGEMENT | GROUP (per dag van 7 uur)

MANAGEMENT <CULTURE>/<CAREER>

MANAGEMENT <CULTURE>/<CAREER> | INDIVIDUAL (per dag van 7 uur)

Communiceren, managen, onderhandelen, een project leiden... Deze opleiding in internationaal management stelt u in
staat om uw aanpak af te stemmen op de cultuur en sector waarin u actief bent, uw opdracht tot een goed einde te
brengen en uw professionele doelstellingen te realiseren.

MANAGEMENT <CULTURE>/<CAREER> | CLOSED GROUP (per dag van 7 uur)
MANAGEMENT <CULTURE>/<CAREER> | GROUP (per dag van 7 uur)

2835 EUR
(max. 10 deelnemers) 2910 EUR
(max. 10 deelnemers) 870 EUR/deelnemer

2835 EUR
(max. 10 deelnemers) 2910 EUR
(max. 10 deelnemers) 870 EUR/deelnemer

3110 EUR
(max. 10 deelnemers) 3210 EUR
(max. 10 deelnemers) 920 EUR/deelnemer

3110 EUR
(max. 10 deelnemers) 3210 EUR
(max. 10 deelnemers) 920 EUR/deelnemer

Prijs op aanvraag, afhankelijk van het format (seminarie, atelier, conferentie, Learn@Lunch enz.) en thema.

THEMATIC MANAGEMENT

Bespreek specifieke professionele thema’s met een deskundige of gespecialiseerde partner: INNOVATIE | VEILIGHEID
| ECONOMISCHE GEOPOLITIEK / INLICHTINGEN | INTERGENERATIONEEL.
Andere thema’s op verzoek.
TEAM BUILDING

Deze opleiding helpt uw medewerkers (groep van max. 10 personen) om hun cultuurverschillen om te vormen
tot troeven, hun vaardigheden als onderhandelaar en teamleider te vergroten, de samenwerking op afstand te
optimaliseren en de samenhang van de groep te versterken.

TEAM BUILDING (per dag van 7 uur)

INTERCULTURAL HELP DESK

INTERCULTURAL HELP DESK | 1 ( 1½ uur begeleiding op afstand)

Met deze formule op afstand (videoconferentie of telefoon), de ideale aanvulling op onze overige
opleidingsprogramma’s, kunt u terugvallen op de steun en het advies van een consultant.

INTERCULTURAL HELP DESK | 4 (4 x 1½ uur begeleiding op afstand gedurende 3 maanden)

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Het btw-tarief is afhankelijk van Opleidingen in niet-residentiële formule vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur tot 18.30 uur.
de wetgeving die op het centrum van toepassing is.
Bij opleidingen in het bedrijf worden bijkomend verplaatsingskosten aangerekend.
Bij opleidingen op afstand worden bijkomend de internationale gesprekskosten aangerekend (prijs op aanvraag).

(max. 10 deelnemers) 3210 EUR

470 EUR
1410 EUR

1

