
Bekijk deze mail in je brow ser OTIB

Innovatie koudetechniek maakt de wereld mooier
Op 6 februari reikt de NVKL de tweejaarlijkse Koeltrofee uit aan het installatiebedrijf met de beste

innovatie in de koude- en klimaattechniek. Directeur Cor Wagenaar van Wagenaar Koeltechniek in

Zwaagdijk (Noord-Holland) is optimistisch over de kansen van de koudetechniekinnovatie van zijn

zoon Sjors: warmtepompoptimalisatie voor het drogen van agrarische producten.

Van:                                            OTIB <communicatie@otib.nl>
Verzonden:                             donderdag 27 februari 2020 16:22
Aan:                                            secretariaat@platform-pie.nl
Onderwerp:                            Van schuchter naar trots
 

Lees hier het nieuwsbericht

https://mailchi.mp/feed5f0152c6/van-schuchter-naar-trots?e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=91a089877d&e=33c3396db4


Van schuchter naar trots: jongeren groeien tijdens de
TopStartersdag
“Uuhhh….wij komen voor OTIB?” Een beetje schuchter vraagt de ca 18-jarige

jongen waar hij moet zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat deze jongen aan het eind

van de dag een heel soepel gesprek aangaat met een lastige opdrachtgever. Maar

tijdens TopStarters gebeurt het. Op dit eendaagse evenement leren jonge

installateurs hun eigen doelen bepalen en goed om te gaan met de klant. Wij waren

er op 31 januari bij, in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

BNR Techniektour

Bekijk hier het verslag van de TopStartersdag

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=dac2d9ca56&e=33c3396db4


Wist je dat Lely werkt met gezichtsherkenning voor koeien? Dat is toch briljant?

Bij Growx gebruiken ze robots om verticaal te kunnen boeren. Beluister deze

aflevering via onderstaande link.

Dien 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. Dan worden geen declaraties meer verwerkt.  Kijk of je nog iets

hebt liggen en dien via OTIB-online de kosten in die je in 2019 hebt gemaakt voor

opleiding en scholing.

Wat doet OTIB in 2020 voor jou?

Cursus Werkplekbegeleider

Wil jij je competenties ontwikkelen om het

leervermogen van jouw student of collega te

verbeteren? Op 3 en 17 maart in Vianen, op

10 en 24 maart in Eindhoven en 9 en 23 april

in Spier: tweedaagse cursus

Werkplekbegeleider! Kijk hier voor meer

Luister hier naar de podcast

Lees hoe je declaraties indient

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=5bc6bfe2b8&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=f04dec896c&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=2643b552a2&e=33c3396db4


informatie en meld je aan!

Inclusief Leiderschap

Bedrijven met meer diversiteit aan

medewerkers zijn creatiever, slagvaardiger en

hebben een beter klantcontact. Diversiteit

werkt dus! Maar waar begin je? Met de

workshop Inclusief Leiderschap ontdek je je

eigen antwoorden op deze vragen en

ontwikkel je een leiderschapsstijl die hierbij

past. Op diverse locaties. Schrijf je hier in!

Workshop Goede Start

Je hebt nieuwe collega’s die je graag welkom

heet. OTIB helpt je met de eendaagse

training ‘Goede start’. Ben jij

werkplekbegeleider, eerste monteur,

leidinggevend monteur of heb je een

vergelijkbare functie? In deze training krijg je

praktische tips en hulp om nieuwe collega’s

goed te begeleiden. De training start 31 maart

en in april. Bekijk hier de data of meld je snel

aan!

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

Bekijk onze workshops en trainingen

https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=5bc6bfe2b8&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=897b3f7b4a&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=8847736fc3&e=33c3396db4
https://otib.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=fd297391f4&e=33c3396db4
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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=1109a96ad0
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