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TopCoach van het Jaar verkiezing 2018
Praktijkbegeleiders zijn de helden van de technische
installatiebranche. Want zij begeleiden nieuw vaktalent door hun ruime
kennis met hen te delen. Zij dagen leerlingen uit. En zij coachen hen
om de kansen te pakken die de branche te bieden heeft.
Praktijkbegeleiders zijn TopCoaches, stuk voor stuk. Maar…….. er kan
er maar een de beste van Nederland zijn. Wie mag zich Topcoach van
het jaar noemen?

Beste praktijkbegeleiders in de branche!
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Dit najaar: Nieuwe workshops RI&E in de praktijk!

Direct aan de slag met de RI&E!
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Op zoek naar concrete handvatten om te werken aan een veilige en
gezonde werkplek? Dit najaar vinden er weer workshops Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaats! Speciaal voor managers,
projectleiders en preventiemedewerkers. De RI&E biedt u praktische
handvatten om ongevallen en verzuim te voorkomen. Tijdens de
workshop gaat u onder leiding van twee experts direct aan de slag!. De
ervaringen uit uw bedrijf staan centraal!

Hoe komt ú aan personeel?
Nu het werk in de technische installatiebranche weer aantrekt, hebben
veel bedrijven moeite om voldoende vakmensen te vinden. Maar heeft
u bij het zoeken naar nieuwe vakmensen ook al aan het benutten van
diversiteit en sociaal ondernemerschap gedacht? In de bijeenkomst
‘Hoe kom ik aan personeel?’ nemen OTIB en UNETO-VNI u graag mee
naar de mogelijkheden die diversiteit u biedt. Meld u daarom snel aan
voor een bijeenkomst bij u in de regio!
Meld u aan voor een bijeenkomst!
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Maak van je starter een TopStarter
Meld je werknemers aan voor de TopStartersdagen van OTIB.
TopStarters is hét loopbaanevenement voor jongeren in de technische
installatiebranche, waarin zij meer over het vak en over zichzelf leren.
Het is de beste investering in kwaliteit. Het resultaat? Jongeren die
naast talent nog meer professionaliteit hebben. Van starter naar
TopStarter dus.
Meld je aan voor een TopStartersdag!
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Nieuw: Webinars Veilig & Gezond werken
II Mens & Werk heeft speciaal voor de installatie- en
isolatiebranche Webinars ontwikkeld over gezond en veilig werken!
Maak kennis met onze trainers, experts én ervaringsdeskundigen! U
kunt rekenen op tips, praktijkvoorbeelden en informatie over de
nieuwste workshops. Bekijk alle Webinars op het YouTube-kanaal van
II-Mens & Werk: Veilig Werken.

Tips en praktijkvoorbeelden over worshops!
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OTIB steunt Technasium Top Award 2019 “Van gas los”
OTIB steunt in 2019 de Technasium Top Award. De wedstrijd, met dit
jaar het onderwerp “Van gas los”, daagt derdejaars havo en vwo
leerlingen op ruim 50 Technasiumscholen uit om slimme oplossingen
te bedenken waarmee bestaande gebouwen in hun omgeving gasloos
te maken zijn. Zo’n 4000 leerlingen strijden in het project om de titel

Technasium Top Award 2019

van winnaar Top Award.
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Technologie en inclusie: gaat u de uitdaging aan?
Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden, ook voor
mensen met een arbeidsbeperking. Daarom daagt de Coalitie voor
Technologie en Inclusie werkgevers en werknemers van technische
installatiebedrijven graag uit om hun kennis, ervaring en wensen te
delen en concreet met het verbinden van technologie en werk aan de
slag te gaan. De aftrap van de Challenge ‘Technologie voor Inclusie’
vindt op 23 november plaats op het ministerie van SZW in Den Haag.
Neemt u de uitdaging aan?

Challenge ‘Technologie voor Inclusie', 23
november
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Bright day op 24 en 25 november
Het is weer bijna zover: Bright Day. Op 24 en 25 november kun je in de
Expo Haarlemmermeer je laten verrassen door alle allernieuwste
technologische ontwikkelingen. De modernste robots, slimste VRtoepassingen en meest innovatieve jobs vind je hier. Laat je inspireren
door alle mogelijkheden en door de presentaties van de gave
sprekers.
Kom naar Bright Day op 24-25 november 2018

