
Nieuwsbrief

Bekijk deze mail in je br owser

Koningin Máxima brengt bezoek

aan Gelders Vakmanschap
Donderdag 25 juni kreeg Hamer Installatietechniek als gastbedrijf van Gelders

Vakmanschap hoog bezoek. Koningin Máxima kwam langs om hoogstpersoonlijk een

kijkje te nemen bij deze manier van samenwerken voor een leven lang leren. Ze werd

ontvangen door gastheer Robert-Jan de Vries, van Wij Techniek: “Het Gelders

Vakmanschap is een voorbeeld van een fantastische publiek-private samenwerking en

dit bezoek is daar een erkenning van.”

Naar persbericht

Van:                                            Wij Techniek <communicatie@wij-techniek.nl>
Verzonden:                             donderdag 2 juli 2020 14:26
Aan:                                           
Onderwerp:                            Wat doet koningin Máxima bij installatiebedrijf Hamer?
 

https://mailchi.mp/5656c13738db/wat-doet-koningin-mxima-bij-installatiebedrijf-hamer?e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=4edbca0750&e=33c3396db4


Koningin Máxima bij Gelders

Vakmanschap - Hamer Apeldoorn
Klik voor meer foto's 

 

Ook dit is de techniekbranche

Bij Installatiebedrijf A. Hak doen ze veel om (jonge) medewerkers te boeien en

https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=5d616659a8&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=c71dc0d7a1&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=f2abe33271&e=33c3396db4


binden. Wij Techniek sprak met Jordy van den Berg en Caglar Yilmaz.

Problemen oplossen met techniek is onze passie aldus A. Hagoort werkzaam bij

A. Hagoort Besturingstechniek.

Met nieuwe vakmensen geeft Fons Roeken van Schipper Installatie de

energietransitie vorm.

Sterk in je Werk, Sterk
in je Werk 50+ en Sterk
in je Werk 60+

Ook dit jaar organiseert Wij Techniek

vanaf september workshops Sterk in je

Werk. Ga aan de slag gaat met je eigen

ontwikkeling. Lees meer en meld je aan!

Female Impact,
speciaal voor
ondernemende vrouwen

Op 29 oktober organiseren wij samen met

OOMT en OOM weer een inspirerend

dagprogramma speciaal voor vrouwelijke

ondernemers en hr-medewerkers uit de

metaal-, installatie- of

motorvoertuigentechniek. Lees meer.
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https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=839749b414&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=aa4abb6ae6&e=33c3396db4


OTIB is Wij Techniek
Ben je benieuwd hoe de naam tot stand is gekomen. Bekijk de animatie.

 

Keep Calm: het is bijna vakantie

Wij Techniek wenst iedereen een gezonde en ontspannen tijd toe. 

Wat hebben we voor jou?
Toe aan een volgende stap in je ontwikkeling? Bijvoorbeeld leerlingen begeleiden of
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begeleiden van leerlingen professionaliseren. Bekijk hier de mogelijkheden.

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.

Neem contact op:

Wij Techniek

Postbus 416, 3440 AK 

WOERDEN

wij-techniek.nl

support@wij-techniek.nl

0800 - 88 55 885
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