UITNODIGING

De Aftrap: de boost voor jouw loopbaan
OP MAANDAG 6 APRIL ORGANISEERT OTIB DE AFTRAP.
DIT IS VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD JONG AJAX-JONG AZ.

In OTIB zijn vertegenwoordigd:

Op 6 april organiseert OTIB ‘De Aftrap’ om jouw loopbaan een
extra boost te geven. Aansluitend nemen we je mee voor de aftrap
en wedstrijd van Jong Ajax-Jong AZ. OTIB, jouw opleiding- en
ontwikkelingsfonds, nodigt je hiervoor van harte uit...
WORD GEEN VAR
Laat jij belangrijke beslissingen in je leven aan
anderen over? Word niet afhankelijk van de VAR en
neem het zelf in de hand.
ZET JEZELF NIET BUITENSPEL!
De energietransitie en de grote tekorten in de
technische sector zorgen ervoor dat jouw schot
altijd doel raakt! Je werkt in een geweldige branche
maar heb jij zelf je loopbaan in de hand? Neem nu
de regie.
Zet jezelf niet buitenspel door niks te doen!
Daar gaan we het tijdens de Aftrap over hebben.
Voor we naar de wedstrijd Jong Ajax - Jong AZ
kijken, nemen we je mee naar 2025. Hoe sta je
er dan voor? Dus vertrouw niet op blessuretijd en
laat je zeker niet buitenspel zetten.
PROGRAMMA
16.30 - 17.00 uur
Inloop en registratie
17.00 - 18.30 uur
De Aftrap
18.30 - 19.30 uur
Diner
19.30 - 20.00 uur
Plaatsnemen op de tribune
20.00 uur	aanvang wedstrijd
Jong Ajax - Jong AZ

AAN DE SLAG
Schrijf je na afloop in voor een individueel gesprek
met een loopbaancoach. Iemand die samen met jou
naar jouw mogelijkheden binnen je bedrijf kijkt.
Van de loopbaancoach ontvang je een waardebon
met € 500,- scholingstegoed. Zet deze bon in overleg
met je werkgever in voor een training, cursus of
opleiding die bijdraagt aan jouw ontwikkeling en
je duurzame inzetbaarheid in de branche!
AANMELDEN
Benieuwd hoe je je loopbaan een
mooie boost kunt geven? Meld je op
www.otib.nl/deaftrapAmsterdam-2020
digitaal aan voor deze bijeenkomst en wedstrijd.
Let op: het bijwonen van de wedstrijd is
onlosmakelijk verbonden aan het bijwonen
van de mini-bijeenkomst!
(DI)EETWENSEN AVONDETEN
Geef je dieet of andere voorkeuren door.
VRAGEN
Heb je hulp nodig met het digitaal aanmelden
of andere vragen, neem dan contact op met
Joshua Lindeman via j.lindeman@otib.nl of
06 30 72 48 34.

We zien je graag bij ‘De Aftrap’
Guy van der Valk & Erik Hans Boek
Regiomanagers Noordwest Nederland

PRETTIGE WEDSTRIJD

Privacy - AVG
Door je aan te melden ga je akkoord
met het opslaan van jouw gegevens
voor interne doeleinden

