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28-02-2019

Nieuwe directeur bij Koplopersfonds
OTIB en Sven Asijee zijn geen vreemden voor elkaar. In de afgelopen
maanden heeft Sven als interim-directeur leiding gegeven aan het verder
vorm geven van de nieuwe OTIB-missie waarin toekomstbestendigheid
en duurzaamheid centraal staan. Als nieuwe directeur wil hij de
vakmensen in de branche de sleutel in handen geven om hier concreet
mee aan de slag te gaan.
Een nadere kennismaking met Sven Asijee

28-02-2019

Declaraties OSR 2018 voor 1 april indienen
Heb je gebruik gemaakt van de Ontwikkelingsstimuleringsregeling
(OSR) in 2018 en heb je nog declaraties liggen. Dan is het nu tijd om
deze in te dienen. De deadline ligt 1 april a.s. Na die tijd kunnen geen
declaraties meer worden verwerkt. Dus bekijk je administratie en dien
via OTIB-online de kosten in die je in 2018 hebt gemaakt voor opleiding
en scholing en in je Bedrijfsopleidingsplan vermeld stonden.
Maak nu je administratie op orde

28-02-2019

Masterclass Bedrijfskunde in 1 dag
Heb je het te druk om een studie bedrijfskunde te volgen, maar wil je wel
investeren in praktische kennis en handige tools om je bedrijfsresultaat
te vergroten? Maak dan op 1 april kennis met de nieuwste
bedrijfskundige inzichten voor technische installatiebedrijven op de
masterclass ‘Bedrijfskunde in 1 dag’!

Meld je aan voor de masterclass!

28-02-2019

Goede Start voor begeleiders van zij-instromers
Heb je één of meer zij-instromers in dienst of denk je erover na om zij-

instromers in dienst te nemen? Weet dan dat OTIB je kan ondersteunen
bij het begeleiden van jouw nieuwe medewerkers! Speciaal voor
werkplekbegeleiders in de technische installatiebranche is training
‘Goede Start voor begeleiders van zij-instromers’ ontwikkeld. Deze
training biedt werkplekbegeleiders de juiste handvatten om de nieuwe
medewerkers goed te begeleiden.

Meld je aan voor de training!

28-02-2019

Stilstaan bij veilig en gezond werken: doe mee aan ‘Bewust Veilig’
2019!
Veilig en gezond werken is de basis voor vakmensen in de bouw en de
installatiebranche, elke dag opnieuw. Maar omdat de bewustwording van
veilig werken nog altijd kan worden vergroot, staan honderden bedrijven
tijdens de derde editie van ‘Bewust Veilig’ op 20 maart hier extra bij stil.
De initiatiefnemers roepen alle bedrijven in de bouw en de
installatiebranche op aan ‘Bewust Veilig’ mee te doen.
Bewust Veilig dag: op 20 maart 2019

28-02-2019

Investeren in ontwikkeling en inzetbaarheid
Speciaal voor ondernemende vrouwen in de regio Midden Nederland en
Noord-Holland organiseert OTIB de komende weken drie inspirerende
themabijeenkomsten waarin de leercultuur en de vitaliteit in jouw bedrijf
centraal staan. Versterk je inzicht in een leven lang ontwikkelen en
duurzame inzetbaarheid en meld je snel aan!

Drie inspirerende themabijeenkomsten!

28-02-2019

Girlsday 2019: Open de deuren voor toekomstig talent
Op 11 april is het weer zover: honderden technische bedrijven in heel
Nederland openen speciaal voor meisjes van tussen de 10 en 15 jaar
oud hun deuren om hen te laten zien wat techniek voor hen in petto heeft.
De meisjes maken op Girlsday 2019 dus kennis met hun mogelijke
loopbaan. Ook in de techniek achter Nederland.

11 april 2019: Girlsday!

