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Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

oZone

Meld je aan voor de P&O-masterclass
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Energietransitie: 388 mensen van bijstand naar baan

Liefst 52 bedrijven uit de Bouw & Techniek en Energiesector hebben op

12 juni werkakkoorden gesloten met de gemeente Den Haag. Met deze

werkakkoorden realiseert de gemeente in korte tijd ten minste 388 banen

specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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A+O en OTIB ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor e-

learningplatform oZone

Opleidingsfondsen A+O Metalektro en OTIB hebben op vrijdag 24 mei

een samenwerkingsovereenkomst getekend voor e-learningplatform

oZone. Dit kosteloze platform is een laagdrempelig instrument om leren

in de techniek handen en voeten te geven en is ontwikkeld voor de

technische sector. Sven Asijee, directeur OTIB: “Door deze

samenwerking aan te gaan, creëren we met elkaar de juiste

infrastructuur om kennis te delen en content te maken in de technische

branche. De pilot met het installatiebedrijf SPIE was een belangrijke

eerste stap. Er melden zich nu andere installatiebedrijven met

belangstelling. Wij zien vele mogelijkheden voor diverse actuele onderwerpen in de installatiebranche”. “We werken

allemaal voor de technische sector en hebben er naar uitgekeken dit platform nu techniekbreed te kunnen delen”,

aldus Saskia Görtz, directeur A+O. 
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Verrijk je personeelsbestand met de masterclass Diversiteit en

inclusie!

Veel bedrijven in de technische installatiebranche zijn hard op zoek naar

vakmensen. Tegelijkertijd blijft een groot potentieel op de arbeidsmarkt

onaangeroerd: vrouwen, mensen met een arbeidshandicap of een

migratieachtergrond. De P&O-masterclass ‘Diversiteit en inclusie, een

verrijking van je personeelsbestand’ biedt je tips om juist deze nieuwe

werknemers te vinden, aan te trekken en te behouden. Schrijf je nu in! De

P&O-masterclass ‘Diversiteit en inclusie, een verrijking van je

personeelsbestand’ is de eerste masterclass uit de reeks P&O-

masterclasses 2019. 
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Meld je aan voor de workshop!

Terugblik praktijkopleidersdagen

Neem contact op met SAM via 0800-6061

Overzicht workshops, trainingen en

evenementen
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Workshop Sterk in je Werk

Wat wil je ontwikkelen? Waar wil je naartoe? Of waar móet je naartoe

ontwikkelen, gezien de nieuwe trends? De avondworkshop Sterk in je

Werk helpt je met het beantwoorden van deze en andere belangrijke

vragen. Bij jou in de regio! 
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Succesvolle Praktijkopleidersdagen OOM, OTIB en A+O Metalektro

Goede praktijkopleiders zijn onmisbaar voor de opleiding van nieuwe

medewerkers. Zij brengen leerlingen de fijne kneepjes van het vak bij,

begeleiden hen bij de opleiding en enthousiasmeren ze voor het vak. Om

hen te ondersteunen organiseren OOM, OTIB en A+O Metalektro

drukbezochte praktijkopleidersdagen in de verschillende regio’s.

Praktijkopleiders komen er om meer te leren over het coachen van

leerlingen. Want leerlingen begeleiden, dat is het centrale thema van

deze dagen. Waar praktijkopleiders vaak in hun eentje met hun rol bezig

zijn, kunnen ze tijdens de praktijkopleidersdagen sparren met andere

praktijkopleiders. Ervaringen uitwisselen over het opleiden van leerlingen in het bedrijf, hen begeleiden en

enthousiast maken. En met elkaar delen dat dat soms een flinke uitdaging kan zijn. 
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De adviseurs arbeidsmarkt

OTIB versterkt de technische installatiebranche door ondersteuning bij

ontwikkeling en instroom. Dit doen wij onder andere met onze adviseurs

arbeidsmarkt. U kent de adviseurs arbeidsmarkt waarschijnlijk al als

arbeidsmarktcoaches. Deze nieuwe rol als adviseur wordt ingevuld door

vier senior coaches. Zij helpen u met hun ervaring, expertise en goede

contacten met de meest ingewikkelde arbeidsmarktvraagstukken.

Uiteraard blijft ook deze service van OTIB kosteloos voor u. 
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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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