
Bekijk deze mail in je brow ser OTIB

Duurzame inzetbaarheid loont
Werken in de installatiebranche kan fysiek behoorlijk zwaar zijn en door de krapte op de
arbeidsmarkt is de werkdruk hoog. De techniek verandert ook nog eens snel en dit vraagt
om flexibele medewerkers. Ziekteverzuim, blessures of ongemotiveerd personeel ligt op
de loer. Voor elk bedrijf loont het om duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te
zetten. Voor jong en oud. Niets doen is geen optie maar waar kun je beginnen?

Van:                                            OTIB <communicatie@otib.nl>
Verzonden:                             dinsdag 28 januari 2020 15:32
Aan:                                            secretariaat@platform-pie.nl
Onderwerp:                            Wat heb jij aan OTIB in 2020?
 

Doe de scan en neem contact op

https://mailchi.mp/e8e7d65abf83/wat-heb-jij-aan-otib-in-2020?e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=262d3c490b&e=33c3396db4


BNR Techniektour
In 2020 zijn OTIB en Techniek Nederland sponsor van de BNR Techniektour.
Door mooie verhalen uit de installatiebranche te vertellen tonen wij het belang van de
branche. De uitzendingen zijn op radio BNR te horen, elke dinsdag om 15.00 uur en
daarna volgen diverse herhalingen.

Dien vóór 1 maart 2020 je declaraties OSR 2019 in.
Heb je in 2019 gebruik gemaakt van de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) en liggen er nog

declaraties? Dien deze dan snel in, want vanaf 1 maart a.s. kan dat niet meer. Via OTIB-online

dien je de kosten in die je in 2019 hebt gemaakt voor opleiding en scholing.

Luister hier naar de podcast

Lees hoe je declaraties indient

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=4c71b36c29&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=52799b0105&e=33c3396db4


Infographic vrouwen in de technische installatiebranche

Hoeveel vrouwen werkten er in 2019 in de technische installatiebranche, in welke functies werkten
zij. Hoe groot was de gemiddelde aanstelling van mannen en vrouwen. Bekijk het in een
oogopslag. 

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=be777494ea&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=1ad345f7d1&e=33c3396db4


OTIB staat weer voor je klaar.

Of je nu kort of lang in de installatiebranche werkt,
als eerste monteur, P&O-er of directeur. Misschien
wil je in deze fascinerende sector gaan werken of
geef je les in de techniek. Er is altijd iets wat OTIB in
2020 voor jou kan doen? Lees ons magazine voor
meer informatie www.OTIBin2020.nl

Nieuwsbrief

Je ontvangt deze mail omdat je je hebt

ingeschreven. Wil je deze mails op andere wijze

ontvangen? Geef hier je voorkeur op of meld je

af voor deze nieuwsbrief

Contact opnemen:

OTIB

Korenmolenlaan 4

3447 GG  WOERDEN

Kijk wat OTIB voor je doet

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=b9484ce2f0&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=ea63586bb3&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=8e4fa1996f&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=f64eef48d9&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=594f2c406b&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=3c56670f91&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=be32ed5aa1&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/profile?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=82ae381270&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=82ae381270&e=33c3396db4&c=48bd7f8c24
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=5daeaaa385&e=33c3396db4

