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Kennisdelingsbijeenkomst ‘Innoveren kun je leren’

De komende maanden organiseren OTIB en Techniek Nederland samen

met het RBPI op verschillende plekken in het land de

kennisdelingsbijeenkomst “Innoveren kun je leren”. Met als doel om onze

(toekomstige) vakmensen goed voor te bereiden op de uitdagingen die

voor ons liggen. 
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Versterk de veiligheid op de werkvloer met de workshops VCA en

RI&E!

Veilig en gezond werken begint met kennis. Kennis van de risico’s op de

werkvloer en kennis van de manieren waarop u deze risico’s kunt

verkleinen of voorkomen. Met de workshops VCA en RI&E biedt II Mens

en Werk u een stevige basis om veilig en gezond werken in de praktijk te

realiseren. U heeft dus alle reden om deze workshops te volgen! 
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Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in Hoogland

Of investeren in duurzame inzetbaarheid loont, is al lang geen vraag

meer; elk op de toekomst gericht bedrijf heeft er baat bij. Maar hoe slaag

jíj erin om de duurzame inzetbaarheid van zowel jouzelf als je collega’s in

de praktijk te versterken? Het antwoord op deze en andere vragen vind je

bij de bijeenkomst  ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’, die op 16

april plaatsvindt in Hoogland. Ga in gesprek met ondernemende

vrouwen, maak  werk van duurzame inzetbaarheid en meld je aan! 
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Skills The Finals: Nationale kampioenen bekend

Van:                                            OTIB <W3SOTIB01.OtibV.531@w3sotib01.easyxs.net>
Verzonden:                             donderdag 28 maart 2019 16:25
Aan:                                            secretariaat@platform-pie.nl
Onderwerp:                            OTIB-Nieuwsbrief algemene editie 28 maart 2019, jaargang 9, nr. 3
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Medailles voor jonge vakhelden in de techniek

Jonge vaktalenten aan het werk

Meld je aan voor de training goede start!

Overzicht workshops, trainingen en

evenementen

Nederland is 38 jonge vakkampioenen rijker. 310 mbo studenten lieten

hun beste vakwerk zien tijdens Skills The Finals, de nationale

kampioenschappen van Skills Heroes, die van 20 tot en met 22 maart in

RAI Amsterdam plaatsvonden. Sven Asijee (directeur OTIB), minister Van

Engelshoven en de Amsterdamse wethouder Kukenheim reikten

afgelopen vrijdag samen de prijzen uit aan de jonge vakhelden. Asijee:

“Het is fantastisch te zien dat deze jonge vakmensen met zoveel passie

werken in het vak en aan hun loopbaan! Zij zijn de gouden belofte voor de

toekomst.” 
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Wederom groot succes voor TopStarters- en

TopVakmanschapsdagen

OTIB zet zich in voor de ontwikkeling van talent in de technische

installatiebranche. Daarom organiseren we onder andere ieder jaar de

TopStarters- en TopVakmanschapsdagen. Deze dagen in januari en

februari zijn hét moment dat jonge vaktalenten uitgedaagd worden om

zich verder te bekwamen in belangrijke skills, zoals communiceren,

samenwerken en doelen stellen. 
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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. 
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Uit de agenda

De komende maanden organiseert OTIB weer inspirerende workshops

en trainingen in de regio voor vakmensen in de technische

installatiebranche. Een greep uit het aanbod: 
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