
Monteursdagen 2019 starten in oktober

Maak direct werk van STIP!

Meld je aan voor de training op 26 september
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Monteursdagen 2019

In de installatiebranche gebeurt het: de energietransitie, slimme techniek

in steeds meer huizen en snelle ICT-verbindingen. Een vak om trots op te

zijn. Een vak waar je alle kanten mee op kunt. Maar dan moet je wel

bijblijven, niet alleen nu maar ook de komende jaren. Daarom

organiseren OTIB en Techniek Nederland dit najaar weer de

monteursdagen. Volg kosteloos een workshop sanitairtechniek,

elektrotechniek of warmtepomptechniek. Zo zorg je dat ook jij bijblijft. 
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Wat is jouw STIP op de horizon?

De technische installatiebranche schreeuwt om goede vakmensen.

Vakmensen die niet alleen theoretisch geschoold zijn, maar die hun

vaardigheden vooral ook op de werkvloer leren. Om installatiebedrijven

bij deze belangrijke taak te ondersteunen, biedt OTIB met de nieuwe

Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (kortweg: STIP) een

tegemoetkoming in de kosten. De nieuwe regeling voor het begeleiden

van leerling-werknemers staat per 1 augustus 2019 open voor

bestaande en nieuwe praktijkbegeleidingsbedrijven. Zet

praktijkbegeleiding daarom met STIP op één! 
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Training: Krachtig communiceren met nieuwkomers!

Onze branche heeft te maken met grote tekorten aan personeel. Dat

vraagt om open armen voor iedereen die wil werken in de techniek. Zij-

instromers zijn dus zeer welkom. Een deel van deze groep heeft echter

een andere culturele achtergrond, een andere voorgeschiedenis en/of

komen uit een ander land. Hoe ga je hier als directeur, leidinggevende of

HR-manager mee aan de slag? Om deze vraag te beantwoorden

organiseert OTIB op 26 september in Nieuwegein de training ‘Krachtig

communiceren met nieuwkomers!’. Wil jij het optimale rendement halen

uit de zij-instromers in jouw organisatie? Wil je weten hoe slim

communiceren je helpt méér uit je personeel te halen? Inzicht krijgen over je eigen vooroordelen én die van anderen?

Dan mag je deze training niet missen! 

Van:                                            OTIB 
Verzonden:                             maandag 29 juli 2019 09:57
Aan:                                            secretariaat@platform-pie.nl
Onderwerp:                            OTIB-Nieuwsbrief algemene editie 29 juli 2019, jaargang 9, nr. 7
 

http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80039
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80040
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80041
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80042
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80043
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80044
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80045
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80046
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80047
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80048
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80049
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80050
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80051
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80052
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80053
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=592753&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=80054


Informatieve bijeenkomst ‘Veil ig en gezond

werken"

WorldSkills: 22 t/m 27 augustus 2019

Ook op zoek naar nieuw talent?

Overzicht workshops en trainingen
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Veilig en gezond werken: een kwestie van gewoon doen!

Hoe zet je gezond en veilig werken in je bedrijf op de agenda? En hoe

stimuleer je veilig gedrag van je vakmensen? Twee belangrijke vragen,

zowel voor het bedrijf als voor de vakmensen zelf. En deze vragen zijn

actueler dan ooit. Want juist in drukke tijden en met een tekort aan

vakmensen is de werkdruk in sommige bedrijven hoog. Wil jij ook weten

hoe je meer veiligheidsbewustwording op de werkvloer kunt creëren?

Verken dan al je mogelijkheden in de bijeenkomst ‘Veilig en gezond

werken: een kwestie van gewoon doen!’ bij jou in de regio. 
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Jong techniektalent op weg naar WorldSkills Kazan

Van 22 t/m 27 augustus vindt de 45ste editie van de WorldSkills plaats in

het Russische Kazan. Sander Damsma doet mee voor Sanitaire- en

Verwarmingstechniek; Jasper Olthuis strijdt mee in de categorie

Elektrotechniek. Zij wonnen beiden goud tijdens de Skills The Finals!

OTIB wenst deze jonge kanjers alle succes toe! 
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Zij-instromers aan de slag in de installatietechniek

Met haar adviseurs arbeidsmarkt biedt OTIB ondersteuning aan

werkzoekenden én aan technische installatiebedrijven die naarstig op

zoek zijn naar gemotiveerde mensen. De adviseurs vinden kandidaten,

koppelen partijen aan elkaar en zorgen dat de plaatsing van een nieuwe

medewerker goed is voorbereid en soepel verloopt. Adviseur

arbeidsmarkt Ilona Rengelink: “Werkgevers zien vaak niet welke kansen

er zijn - wij helpen ze daarbij.” 
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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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