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OTIB ondertekent Charter Diversiteit in bedrijf
Eind augustus ondertekende OTIB de Charter Diversiteit in Bedrijf. Op
deze manier willen we de diversiteit en inclusie in de technische
installatiebranche verder vergroten. Waarom? Een divers
personeelsbestand draagt bij aan een goed bedrijfsresultaat.
Bovendien stimuleert diversiteit de instroom van nieuw (top)talent en
beter toegang tot nieuwe klantgroepen en markten. Voorwaarde om
deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere
medewerker zich erkend voelt. Met een groeiend beroep op de
dienstverlening van de technische installatiebranche ziet OTIB dan ook
alle reden om de aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de
branche te versterken.

Branche maakt werk van diversiteit
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Praktische handleiding voor installateurs van ventilatiesystemen
Het toepassen van de Europese eisen voor het ontwerpen van
ventilatiesystemen in woningen en gebouwen is in de praktijk lang niet
altijd eenvoudig. Daarom heeft ISSO een handleiding opgesteld die je
in staat stelt de Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU
1254/2014 goed toe te passen. Versterk je actuele vakkennis maak
gebruik van deze handleiding!
Versterk je actuele vakkennis met deze
handleiding
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Hoe werk ik in deze drukke tijden snel en effectief nieuwe collega's
in?
Nieuwe collega's. Een aanwinst voor het bedrijf maar het vraagt ook
wat van je als het gaat om begeleiding! OTIB biedt ondersteuning bij
het begeleiden van nieuwe collega's! Speciaal voor
werkplekbegeleiders, eerste monteurs, leidinggevend monteurs en
vergelijkbare functies is de training ‘Goede Start voor begeleiders van
zij-instromers’ ontwikkeld. De kortste weg naar effectief integreren in
het bedrijf. Deze training geeft praktische tips en helpt om nieuwe
collega's goed te begeleiden.

Ondersteuning begeleiding nieuwe collega's
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TopCoach van het jaar verkiezing 7 november 2018
Net als in 2017 nomineerden in het afgelopen jaar meer dan 700
leerlingen, collega’s en werkgevers hun favoriete praktijkbegeleider in
Beste praktijkbegeleiders in de branche!
de technische installatiebranche voor de titel TopCoach van het Jaar
2018. De leerlingen gaven de meeste steunbetuigingen. Een mooie
weergave van de waardering en de belangrijke rol van de
praktijkbegeleider voor het nieuwe vaktalent in onze branche.
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Topmeesterschap Denktanksessie
11 oktober 2018 vindt de eerste Topmeesterschap Denktanksessie
plaats op het hoofkantoor van Siemens in Den Haag.
Nieuwe dag voor vakmensen met oog voor
Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de technische
innovatie!
installatiebranche, TopCoaches, OTIB, UNETO-VNI-Techniek
Nederland, vakbonden en inspirerende brancheambassadeurs gaan
kennis delen over behoud en instroom van vakmensen, brede kennisontwikkeling en verbinding met het
bedrijfsleven. Thema’s van deze denktanksessie zijn innovatie & technische ontwikkelingen in de wereld en
persoonlijke ontwikkeling.
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Inspiratie, motivatie en aan de slag met je loopbaan: een verslag van
OTIB op de Vakbeurs Hardenberg

Afgelopen 11 tot 13 september was hij er weer, De Vakbeurs
Hardenberg, bestaande uit de Installatie Vakbeurs en de Elektro
Vakbeurs Hardenberg. Uiteraard was OTIB sterk vertegenwoordigt en
zoals we dat graag doen: in samenwerking met heel veel andere sterke
partijen uit de branche. Alleen gezamenlijk stellen we de vakmensen in
staat hun talent optimaal te ontwikkelen.

Vakbeurs Hardenberg: Je kunt meer in de
techniek!

28-09-2018

Praktijkopleiders zijn schakel tussen leerling en vakkracht
Met de opleidingsfondsen A+O Metalektro en OTIB organiseren we ook
dit jaar een reeks praktijkopleidersdagen. Op 13 september trapten we
af in de Cantharel in Apeldoorn. Hoe heeft keynote speaker Dieter
Möckelmann de dag ervaren?

Praktijkopleidersdagen
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Lunchen in de regio

Lunchbijeenkomsten in heel het land

Speciaal voor werkgevers, leidinggevenden en P&O-professionals van
kleine en middelgrote installatiebedrijven organiseert OTIB in oktober
en november weer diverse regionale werklunches. Tijdens de lunch
bespreekt u samen met tafelgenoten een actueel branchethema en
geven de regiomanagers van OTIB u nuttige informatie over wat OTIB
voor uw bedrijf kan betekenen. Kom ook lunchen!

