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Meld je aan voor TopStarters 2019
Tussen 16 januari en 12 februari organiseert OTIB de TopStartersdagen. Dit zijn inhoudelijke ontwikkelingsdagen waarin jongeren
tijdens interactieve workshops werken aan hun persoonlijke
vaardigheden. Zo wordt hun passie voor het technische vak nog verder
aangewakkerd. Een absolute aanrader dus voor iedereen die net is
begonnen in ons mooie vakgebied.
Heb je een getalenteerde starter in dienst?
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Scholingsvouchers geven boost aan technische arbeidsmarkt in
Overijssel

Je kunt meer in de techniek!

Er zijn 500 scholingsvouchers beschikbaar voor iedereen die zich in
Overijssel wil ontwikkelen in de techniek. Goed nieuws dus voor
werkzoekenden die in de techniek aan de slag willen gaan. Maar ook
goed nieuw voor de vakmensen die al in de techniek werkzaam zijn. De
vouchers kunnen namelijk ook worden ingezet voor het ontwikkelen
van het vakmanschap!
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Kennis en ervaring delen met jongeren? Je eigen loopbaan
verbreden? Nieuwe skills opdoen?
Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs.
Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de
komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek naar
vervangers; mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun
kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie
technici. De technische O&O fondsen (OTIB/ A+O Metalektro/OOM),
Werken in de techniek én in het onderwijs
Kennispact MBO Brabant, de overheid én de participerende ROC’s
doen een beroep op werknemers én werkgevers in de
techniekbranche. In het voorjaar 2019 starten we met een opleidingstraject in Brabant.
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Duurzame inzetbaarheid: hoe kunnen voeding en een gezonde
leefstijl daaraan bijdragen?
Leer het tijdens de VitaliTea, een bijeenkomst over vitaliteit en
gezondheid voor vakmensen in de Technische Installatiebranche

VitaliTea bijeenkomst 7 februari 2019
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Veel belangstelling voor succesvolle Relatiedag Noord & Oost
Nederland
Ontmoeten, kennis en ervaring delen en elkaar inspireren. Met dit doel
voor ogen bezochten meer dan honderd aanwezigen van arbeidsmarkt
gerelateerde organisaties, overheden, sociale partners en
opleidingsfondsen op 12 november de Relatiedag Noord & Oost
Nederland in Zwolle. Een vol programma en enthousiaste deelnemers
maakten de Relatiedag tot een succes.

Terugblik relatiedag Noord & Oost Nederland
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Aan de slag met nieuwe medewerkers vanuit de Banenafspraak
Je hebt er vast wel van gehoord, de Banenafspraak, de afspraak van
de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag

te helpen bij een reguliere werkgever. Misschien dus wel bij jullie
bedrijf. De werkgevers in het bedrijfsleven hebben zich namelijk garant
gesteld voor 100.000 extra banen voor mensen met een
arbeidsbeperking in de periode tot 2026.

Spoorboekje Banenafspraak zet alle info op
een rij
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OTIB in 2019
Benieuwd wat we in 2019 gaan doen? Half december komen alle
producten online. Houd de website in de gaten.

OTIB in 2019

