
Professional Communication for Security 
Management  5 dagar

 Î Bli säkrare i dina internationella kontakter
 Î Bygg på och uppdatera ditt engelska ordförråd 
inom säkerhetsområdet
 Î Vidga ditt internationella nätverk
 Î Lyssna till internationella gästföreläsare från 
säkerhetsindustrin

5 kursdagar i London
Företagsuniversitetet har nöjet att erbjuda en kurs i internationell 
kommunikation och affärsengelska speciellt för dig som 
arbetar med säkerhet. Den vänder sig till säkerhetschefer, 
säkerhetssamordnare och säkerhetskonsulter som använder 
engelska i arbetet, t.ex. i möten, telefonsamtal eller vid besök.
 Under fem intensiva dagar i London har du möjlighet att utöka 
ditt professionella ordförråd på engelska samt öva praktiskt på 
situationer som är vanliga i arbetet: möten, telefonkontakter 
och presentationer. Dessutom får du möjlighet till intressanta 
studiebesök – vi kommer att utnyttja det faktum att vi är i London 
och att vi har många kontakter i säkerhetsbranschen där.
 Kursledare är Ken Taylor och Marilyn Ford-Bartfay, som 

är verksamma som konsulter och föreläsare i internationell 
kommunika  tion på företag i Tyskland, Schweiz, Sverige och England.
 Utbildningen äger rum i den charmiga stadsdelen Chelsea 
i centrala London och du kommer att få en unik möjlighet att 
bo på The Sloane Club, en privat klubb med långa traditioner. 
Därifrån har du nära till allt. Missa inte denna möjlighet att 
kombinera yrkesspecifik språkutbildning med nätverksbyggande 
och inspirerande studiebesök.
 Nästa kursstart är den 11 maj 2022 i Stockholm. Du kan 
boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 
08-600 62 00.

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/1797

En kurs speciellt för dig som arbetar med säkerhet!



PROGRAM

Wednesday

 Î Flight to London and transfer to 
The Sloane Club

 Î Introduction
• setting up targets for our pro-

gress

 Î Better fluency 1
• techniques for better fluency 

when communicating with  
international partners

• International English
• strategies for being clear and 

confident

 Î My professional vocabulary 1
• 50 frequent business words

 Î Dinner together

Thursday

 Î My professional vocabulary 2
• the vocabulary of security and 

risk management

 Î Swenglish
• avoid the most common mistakes

 Î Better fluency 2
• adapting to different situations 

and people
• presenting your views
• the language for influencing and 

persuading
• taking the initiative

 Î Dinner with British security 
professionals

Professional Communication for  
Security Management 

Friday

 Î My professional vocabulary 3
• buzz words
• learn 25 business-related words 

on everyone's lips right now

 Î Politeness and diplomacy
• ensuring your messages are 

packaged in the right way

 Î Study visit to Control Risk's 
central London headquarters

 Î Presenting
• a model for presenting yourself, 

your company and your area of 
responsibility

• making the right impression
• cultural differences in presen-

tations

Saturday

 Î Better fluency and impact in 
meetings
• the language for running and 

participating in meetings with 
international groups

• a model for getting your messa-
ge across

• clear and confident participa-
tion in the meeting

 Î Guest speaker
• trends in the international secu-

rity industry

 Î My professional vocabulary 4
• personalised vocabulary lists
• strategies for continuing to 

learn

 Î Dinner together

Sunday

 Î Communicating across cultures
• what is business culture?
• how we see ourselves, how we 

see others, how others see us
• relation-ship building

 Î Developing your international 
communication skills
• personalised advice on continu-

ed learning

 Î Travel back to Sweden

För dig som vill bli 
mer internationell i 
ditt säkerhetsarbete



KURSLEDARE

Ken Taylor har många års erfarenhet av att 
utbilda medarbetare på företag i hela Europa i 
affärsengelska och internationell kommunikation. 
Han är författare till bl.a. storsälajren "50 ways to 
improve your Business English".

Marilyn Ford-Barfay är utbildningskonsult med 
examen från lärarhögskolan i Sydney. Marilyn har 
lång erfarenhet av att undervisa i kommunikation på 
engelska och interkulturell kommunikation.

Företagsuniversitetets bas i London är The Sloane Club, 
där våra kursdeltagare erbjuds en unik möjlighet att bo 
på en privat klubb med långa traditioner. The Sloane Club 
ligger mycket centralt vid Sloane Square i den charmiga 
stadsdelen Chelsea

Kort, kärnfullt  
och praktiskt
Varför valde du utbildningen Professional 
Communication for Security Management?  
Jag hade behov av att förbättra min yrkesengelska och 
då jag jobbar med Security frågor kändes denna kurs 
som lämplig. Jag blev inte besviken. Den var intensiv 
och fokuserad, att sedan allt runtomkring var välordnat 
som resor, hotell och studiebesök gjorde att jag kände 
mig väl omhändertagen.

Vad tyckte du var bäst med kursen?  
Kursledarna! De har mångårig internationell erfarenhet 
och kan verkligen både svensk och engelsk språkkultur. 
De ledde oss med fast men varm hand och med 
mycket glädje. Att konfronteras med okända engelsmän 
i skarpa övningar var också bra lärande moment.

Vi fick även många praktiska 
vardagstips, bland annat 
boken "50 Ways to improve 
your Business English – 
without too much effort". 
Det fanns stor flexibilitet 
och kursen anpassades efter 
oss kursdeltagares önskemål 
och kompetens. Vi fick lära 
oss mycket av varandras 
erfarenheter, på lektionstid  
och fritid, allt givetvis på 
engelska.

Utöver den vanliga undervis-
ningen hade vi föreläsare från 
säkerhetsföretag, gjorde 
studiebesök på ett interna-
tionellt säkerhetsföretag och en stor evenemangshall. 
Vi träffade även medlemmar från säkerhetsföretag 
under ett trevligt kvällsarrangemang. Kursen var 
mycket givande.

Jag kan rekommendera den för er som vill en kort, 
kärnfull och säkerhetsinriktad kurs, allt i en lärande och 
trevlig miljö.

Lars Hillbom, 
Säkerhets skydds -
-chef Vattenfall 
Ringhals AB



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

FAKTA

Tid och plats
på The Sloane Club i centrala London

Kursavgift
25 500 kronor. I kursavgiften ingår kursdokumentation.

Resa och hotell
16 900 kronor för resa Stockholm-London t.o.r., logi i en-
kelrum på The Sloane Club med halvpension d.v.s. lunch 
eller middag. För- och eftermiddagskaffe ingår varje dag.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till säkerhetschefer, säkerhets-
samordnare samt säkerhetskonsulter som använder eng-
elska i arbetet och vill förbättra sin förmåga att kommu-
nicera i internationella kontakter.

Utbildningens mål
Utbildningens mål är att ge deltagarna strategier och råd 
samt träning för att

 Î säkert och korrekt använda engelska i internationella 
kontakter

 Î framgångsrikt bygga och vårda ett internationellt 
nätverk

 Î delta i internationella möten med engelska som ar-
betsspråk

 Î behärska vanlig terminologi inom säkerhetsområdet.

Metod
Korta genomgångar varvas med praktiska övningar och 
case. Utbildningen ger dig aktuella kunskaper i engelska 
med fokus på terminologi och fackuttryck inom säker-
hetsområdet. Du får också träna på att tala om säkerhet 
på engelska i möten med kollegor från en engelsk säker-
hetsförening samt vid studiebesök.

Bokning och kursrådgivning
För ytterligare information och bokning kontakta Lotta 
Eriksson telefon 076-947 93 65. E-post: lotta.eriksson@
foretagsuniversitetet.se

Kursledare
Ken Taylor

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall 
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher 
samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och 
kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.

DATUM Ort Kursavgift

11‑15 maj 2022 London 25 500

Vill du höja din kompetens ytterligare?
Hos oss finns alla möjligheter!
Företagsuniversitetet erbjuder dig fortbildning i tre olika former: öppna kurser, 
företagsanpassade utbildningar och konferenser. 

Kompetensutveckling ger starkare företag
Vi vet att en utbildning är en investering för framtiden, både för dig som anställd och för 
ditt företag. Därför är vår ambition att erbjuda dig utbildningar av högsta kvalitet, det vill 
säga med aktuellt och relevant innehåll, god pedagogik som kombinerar teori med många 
praktiska övningar och diskussioner. Och inte minst viktigt – en service på toppnivå, allt 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inlärning.


