
 

Följande företag har deltagit i Språkbrukets utbildningar: 
Stora Enso, Ericsson, TeliaSonera, Semcon, Schneider 
Electric, Permobil, Böhler Uddeholm, Grontmij, Atlas Copco, 
Saab Defence, Etteplan, BillerudKorsnäs, Tetra Pak, Metso, 
Outokumpu, The Paper Province, Akzo Nobel, Siemens, 
Condesign, ESAB, Scania, CCI Valve Technology, Nordic 
Paper, Ascom Sweden, Kockums, TAC AB, Scan Coin 
Industries, Siemens, GE Health Care, Pyramid, Bombardier 
Transportation, DeLaval International, De La Rue, Foss 
Analytical, ABB Robotics, Cambio Health Care,  
Xylem Water Solutions, m fl 

 

SPRÅKBRUKET EDUCATION AB   

Declan Madden har genomfört olika typer av utbildningar i 
engelska för näringslivet i 25 år. 
Målgrupp för utbildningarna är alla kategorier av personal som 
kommer i kontakt med det engelska språket. Detta inkluderar 
personer i ledningsgrupper, marknadsföring, inköp, ekonomi, 
projekt grupper, ingenjörer, informatörer, avdelningschefer, 
arbetsledare och produktionspersonal. 
Dessa utbildningar genomförs vanligtvis företagsinternt. 

 

 

Declan Madden – en kort profil: 
Irländare  
Bosatt i Sverige sedan 1977 
Engelska som modersmål 
Utbildad i produktionsteknik, Irland 
Utbildningskonsult hos Irlands arbetsmarknadsstyrelse 
Fil.kand: engelska och pedagogik 
Bred erfarenhet av att analysera språkbehov i företag 
Bred erfarenhet av att specialanpassa utbildningarna 
till företagens behov. 
Undervisat teknisk engelska vid Karlstads universitet 
 
Språkbruket Education AB,   Poppelgatan 5, 652 30 Karlstad        
 
Tel/fax:   + 46 (0)54 510239  Email: info@spred.se          
Mobil:     + 46 (0)70 3260791 Web:   www.spred.se   

 
 

 

      Språkbruket Education AB 
English for Business and Industry 

 

 
 

 
 

  

 
English for Engineers 

– att tala och skriva teknisk engelska. 
 
 
 
 
 

Kursen är på 3 dagar 
 

Linköping: 5-7 okt 
Malmö: 20-22 okt 

Stockholm: 9-11 nov  
 
 
 

Alt: Internutbildning begär offert 
      

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 

http://www.spred.se/


 

ENGLISH FOR ENGINEERS 
– att tala och skriva teknisk engelska 

 

 

Språkbruket Education AB  ”English for Engineers”   

 
Detta är ett unikt tillfälle för ingenjörer att slipa sina språkfärdigheter 
innan man deltar i projektmöten, går till förhandlingsbordet, presenterar 
en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. 
 

Utbildningen fokuserar på praktiska språkfärdigheter och muntlig 
framställning som varje ingenjör behöver ha för att tala och skriva 
engelska på ett professionellt sätt. 
  
 
 

Syftet med  ”English for Engineers” är: 
 

 att öka deltagarnas tekniska ordförråd 

 att ge praktisk övning i att argumentera, förhandla, presentera,  

 att beskriva processer och teknisk utrustning muntligt/skriftligt 

 att genomföra professionella tekniska presentationer 

 att skriva formella rapporter 

 att kunna delta aktivt i och även leda möten 

 att beskriva fördelar/nackdelar med olika lösningar 

 att kunna skriva professionella e-mail 

 att få en insikt i hur kulturella skillnader påverkar kommunikation 
 
 

 

OBS! Utbildningen kan beställas som internutbildning(offert). 

 
      

 
 
Tel/fax:   + 46 (0)54 510239  Email: info@spred.se          
Mobil:     + 46 (0)70 3260791 Web:   www.spred.se   

 

PROGRAM:  English for Engineers 
 

Dag 1 Introduktion 
 Att beskriva en process muntligt/skriftligt 
 Att beskriva teknisk utrustning muntligt/skriftligt. 
 Att argumentera, diskutera och förhandla 
 Det egna företagets produkter/processer 
 Teknisk vokabulär 
 Sociala situationer 
 

 

Dag 2 Det egna företagets produkter/processer 
 Teknisk vokabulär 
 E-mail English 
 Telefonengelska 
 Att skriva tekniska instruktioner 
 Att leda och aktivt delta i möten  
 Att utforma en presentation 
  

 

Dag 3 Det egna företagets produkter/processer  
 Teknisk vokabulär  
 Att genomföra en presentation 
 Att skriva formella rapporter 
 Kulturella skillnader och kommunikation  

 Avslutning, utvärdering 
 

 

     Pris:          SEK 13.900 per pers + moms 
          Internutbildning(rikstäckande): Begär offert 

      Anmälan:          Bindande anmälan görs via email 

      Plats          Se broschyrens framsida 

      Kursledare:       Declan Madden, Språkbruket Education AB 

      E-mail:          info@spred.se, sprakbruket.educ@tele2.se  

      Web:          www.spred.se

 

http://www.spred.se/

