Van:
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 13:59
Aan: secretariaat@pla orm-pie.nl
Onderwerp:

Wij Techniek <communica e@wij-techniek.nl>
Blijf je ontwikkelen meld je aan voor online workshops

Nieuwsbrief

Bekijk deze mail in je browser

Meld je aan voor online workshops
Online workshops Sterk in je Werk
Wij Techniek daagt jou uit je talenten verder te versterken. Er zijn genoeg
mogelijkheden om die volgende stap te zetten en nieuwe kansen te verzilveren. Ontdek
het zelf tijdens één van de workshops Sterk in je Werk, Sterk in je Werk 50+ of Sterk in
je Werk 60+. Na afloop van de workshop kun je een waardebon van € 500,- aanvragen
voor je verdere ontwikkeling. Meer informatie of inschrijven? Ga naar wijtechniek.nl/sterk-agenda.

Online cursus werkplekbegeleider start op 31 maart
Ben je van nature al gewend om leerlingen wegwijs te maken op de werkvloer? Maar wil
je echt aan de slag met je begeleidingstalent? Volg de 3-daagse online cursus
Werkplekbegeleider.

Online workshop Inclusief Leiderschap op 21 april
Bedrijven met meer diversiteit aan medewerkers zijn creatiever, slagvaardiger en
hebben beter klantcontact. Inclusief leiderschap werkt dus! Maar waar begin je? En hoe
ontwikkel je een leiderschapsstijl die hierbij past? Meld je snel aan!

Ontwikkel je Ontwikkelcultuur start 29 april online

Je bent als HR-professional vaak de enige binnen je bedrijf die verantwoordelijk is voor
P&O/HR. En hoewel je veel zelf aan kunt, loop je misschien ook tegen dingen aan die je
niet alleen kunt of wilt oplossen. Dan is het fijn dat je kunt sparren met
gelijkgestemden. Daarom organiseert Wij Techniek de (online) training ‘Ontwikkel je
Ontwikkelcultuur’. Speciaal voor bedrijven in de regio Midden Nederland (Utrecht en
Flevoland). Meld je hier aan: www.wij-techniek.nl/ontwikkeljeontwikkelcultuur.

Online cursus praktijkopleider start op 3 mei
Als praktijkopleider ben jij degene die het talent van de toekomst helpt opleiden. Maar
hoe doe je dat het best? Wat kun je daarin nog leren? De cursus Praktijkopleider helpt je
daarbij. Volg de 3-daagse online cursus Praktijkopleider.

Webinar workshop voor praktijkopleiders, 11 mei
In verband met Covid-19 zijn alle praktijkopleidersdagen uitgesteld. Hiervoor in de
plaats organiseren wij samen met A+O Metalektro en OOM 3 online workshops, speciaal
voor jou als praktijkopleider! Op 11 mei van 10.30 tot 11.15 uur is het onderwerp
‘Motiveren = verbinden + uitdagen + bekrachtigen’. Schrijf je snel in via deze link.

‘Voorlichting door vakvrouwen voor meisjes op school
Goed voorbeeld doet volgen. Nodig daarom technische vakvrouwen uit om over hun
werk en achtergrond te vertellen. Zo'n voorlichting geeft meisjes de kans zich
breed op hun toekomst te oriënteren én te zien dat vrouwen hun weg vinden in de
techniek. Bekijk hier de video. Lees hier hoe je vakvrouwen inzet bij
voorlichtingen.

Ook dit is de techniekbranche
Op 14 september 2020 is het ‘Jong Talent Programma’ gestart: een groep jonge,
en minder jonge, ambitieuze installatietalenten in Noord-Oost Nederland volgt 9
maanden lang een soort traineeprogramma. Het doel? Talent langer boeien en zo
behouden voor bedrijven én de sector. De eerste helft van het programma zit
erop. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen bij een van de deelnemers, Jaap
Westhuis. Hij is projectleider bij Alferink in Groenlo.
Het klinkt als het ideale beroep: lekker met koffie bezig zijn, sleutelen aan
machines, het land door naar de mooiste locaties en ondertussen steeds weer
verder leren over de laatste digitale ontwikkelingen. En heel eerlijk, het ís
misschien ook wel het ideale beroep. Maar waar laat je je opleiden tot
koffiemonteur? Daar is helaas geen beroepsopleiding voor. Daarom kijken ze bij de
Espresso Service Dienst verder dan opleiding: “Wij hebben van alles in dienst.”

15 april is het Girls'Day
Tijdens Girls’ Day openen door heel
Nederland bèta-, technische, IT-bedrijven
én technische of IT-afdelingen van
bedrijven hun deuren voor meisjes van 10
tot 15 jaar. De meisjes kunnen
deelnemen aan interessante activiteiten,
maken kennis met vrouwelijke
medewerkers en leren meer over
bèta/technische werkzaamheden.

HR hulplijn

Met ingang van 1 april 2021 heeft Wij
Techniek in samenwerking met Techniek
Nederland een HR Hulplijn ingericht voor
bedrijven met vragen over P&O,
ontwikkelcultuur en/of aandacht voor
talentontwikkeling en instroom.

Wij Techniek in de pers
Een greep uit artikelen waarbij Wij Techniek de afgelopen periode in de pers is geweest.
Rubriek aan de lunchtafel in de Henk en Fred: Sven Asijee over zijn nieuwe rol als
columnist
We lieten zien hoe mooi, belangrijk en uitdagend ons vak is: column Sven Asijee in
de Henk en Fred
Kornee van Terheijden, TopCoach 2020: “Bij ons is er altijd wel iemand op cursus”
Limburgse vacaturebank moet bedrijven helpen aan technisch personeel
Luchtfilters voor comfortinstallaties, herziene ISSO-publicatie

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

