Workshop Specialiseren
Datum:
Plaats:
Contact:
Categorie:

donderdag 27 oktober 2016, 15-18 uur
BKVT – Montoyerstraat 24 – 1000 Brussel – zaal Montoyer
Agnès Feltkamp : agnes.feltkamp@translators.be
Opleidingen

Specialiseren: hoe begin ik eraan?
Wanneer kan ik verklaren dat ik gespecialiseerd ben?

De uitleg wordt afwisselend gegeven in het Nederlands en Frans, met ad-hocondersteuning in de
andere taal indien nodig.
Laat u inspireren door de adviezen van de workshopleidester en alle aanwezige deelnemers!

Workshopleider
Agnès Feltkamp is sinds 1994 gevestigd als zelfstandig vertaalster. Ze heeft zich gespecialiseerd
in medische, farmaceutische, wetenschappelijke en technische vertalingen, in het Nederlands.
Sinds 1997 is ze lid van de BKVT en sinds 1999 ook van het bestuur.
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Voorbereiding
Als voorbereiding op de workshop wordt aan de deelnemers gevraagd om aan te geven in welk
domein ze zich willen specialiseren en van welke domeinen ze enige kennis hebben.
De workshop is bedoeld om u enige inspiratie te geven: de inspanning om u te specialiseren zult
u daarna zelf moeten leveren!
agnes.feltkamp@translators.be

PRAKTISCH
Datum en uur
Donderdag 27 oktober 2016, 15-18 uur

Adres
Montoyerstraat 24, 1000 Brussel

Bijdrage in de kosten



Leden en gelijkgestelden*: 50 EUR
Niet-leden: 80 EUR

* Gelijkgestelden: geassocieerde leden, docenten bij de institutionele geassocieerde leden. Het
verschil wordt afgetrokken van de eerste ledenbijdrage aan personen die in 2016 nog lid worden.

Betaling vóór 21 oktober
Enkel door overschrijving op het rekeningnummer van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB

Deelnemers krijgen een kwijting voor hun boekhouding.

Inschrijving
Per e-mail op het adres secretariat@cbti-bkvt.org vóór vrijdag 21 oktober 2016.
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