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Hoe kom ik aan personeel?

Het blijkt een uitdaging om goed personeel te vinden. Zeker nu er veel

werk is, kom je al snel mensen tekort. Maar dat kun je oplossen! We

laten je graag zien welke nieuwe mogelijkheden je hebt om aan

personeel te komen tijdens de Installatie- en Elektro Vakbeurs van 10-12

september in Hardenberg. We nodigen je hiervoor graag uit!    
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Servicepunt Techniek Noord helpt knelpunten technieksector

aanpakken

Gedeputeerde Sander de Rouwe van Provincie Friesland deed onlangs

de aftrap van Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord). De gedeputeerde

is vol lof over de brede samenwerking. SPT Noord is een samenwerking

van de technische branches Koninklijke Metaalunie en Techniek

Nederland (werkgevers), vakbonden FNV en CNV, O&O fondsen OOM,

OTIB en A+O Metalektro (mede namens FME), UWV, centrumgemeenten

Leeuwarden en Emmen en de provincies Friesland en Drenthe. 
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Themabijeenkomst in Limburg: Bijblijven of afhaken?

Speciaal voor ondernemende vrouwen in Zuid Nederland organiseren

OOM en OTIB op dinsdag 29 oktober in Limburg een themabijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst staat de leercultuur in jouw bedrijf centraal. In

de bijeenkomst ‘Bijblijven of aanhaken?’ geven wij jou inspiratie én

praktische handvatten om vakmensen te stimuleren blijvend (bij) te leren

en natuurlijk is deze bijeenkomst een goede gelegenheid om te

netwerken.  
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Branche zoekt vrouw: Wij zijn op zoek naar jou!

Werken in de techniek een mannenbaan? Absoluut niet! In de technische

installatiebranche werken al jaren succesvolle vakvrouwen. En dat

moeten er nog meer worden. Daarom zijn de installatiebedrijven in
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Limburg op zoek naar jou! Kom ook naar de bijeenkomst op 9 of 10

september  en maak kennis met de techniek! Genoeg kansen. Voldoende

uitdagingen. 
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OTIB organiseert het mini-symposium: Technologie als sleutel naar de

toekomst

Hoe kun je met eenvoudige technologische aanpassingen mensen

langer zelfstandig laten wonen? Met deze vooruitziende blik begon OTIB

ruim 10 jaar geleden met het project Technologie Thuis Nu. En nog

steeds is het vraagstuk actueel. Daarom organiseren we

op vrijdagmiddag 20 september 2019 het mini-symposium ‘Technologie

als sleutel naar de toekomst’ bij Technologie Thuis Nu in Woerden. 
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