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Financieel vertalen

Financiële vertalingen zijn een specialisatie op zich, met een eigen jargon en aandachts-

punten. Tijdens deze interactieve opleiding komen de typische vertaalmoeilijkheden uit de

financiële sector aan bod. De focus ligt op teksten uit de beurs- en beleggingswereld. Ook de

klassieke valkuilen voor wie geen enkele ervaring met financiële vertalingen heeft, worden

behandeld. Om het interactieve karakter van het college te verhogen, krijgen de deelnemers

op voorhand een tekst ter vertaling aangeboden. De vertalingen worden tijdens de lezing in

groep besproken, zodat iedereen met persoonlijke feedback aan de slag kan in de eigen

praktijk.

Docent

Joeri Van Liefferinge studeerde in 1997 af als master

Vertaler Nederlands-Frans-Engels aan de

toenmalige PHVT (nu UGent). Na enkele jaren

ervaring en tal van opleidingen in de financiële

sector startte hij als freelancevertaler en

specialiseerde hij zich verder in financiële en

economische vertalingen. Daarnaast doceert hijhet

vak economische vertaling aan UGent en VUB, en

eerder ook aan de universiteit van Zürich.

Praktisch

De opleiding gaat door op KU Leuven Campus Kulak (Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk) of online, op

dinsdag 15 maart 2022, van 9 tot 12 uur. 

Inschrijven

Schrijf in vóór 10 maart 2022 via puc.kuleuven.be. Deelnameprijs is 80 euro. Als één deelnemer van een

bedrijf of organisatie inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit hetzelfde bedrijf 20

procent korting. Betaal via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het

Postuniversitair Centrum, met vermelding van '400/0021/71223' + naam deelnemer(s)' en ontvang geen

factuur. Wens je een factuur, duid dit dan bij je inschrijving aan. 

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden 

om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle opvolging ervan.


