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Hoera, een nieuwe website!

De laatste maanden is er achter de schermen bij BouwTalent Noord hard

gewerkt aan een nieuwe website. Deze is sinds vorige week live en voor

iedereen te zien.

https://www.facebook.com/BouwTalentNoord/
https://www.linkedin.com/company/bouwtalent/
https://www.instagram.com/bouwtalent_noord/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3264397436
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Bezoek website

Laat ons weten wat je van onze website vindt door een cijfer te geven. Heb je

nog tips of vragen? Stuur dan een e-mail naar info@bouwtalentnoord.nl. 

LAAG HOOG

Coronavirus

Het Coronavirus houdt iedereen momenteel bezig. Gelukkig kan BouwTalent

Noord doorgaan met werken. Wij zijn bereikbaar voor onze studenten en zijn

volop bezig met het voeren van intakegesprekken en met het aannemen van

nieuwe studenten voor studiejaar 2020-2021. Alle geïnteresseerden kunnen zich

aanmelden. 

Wij wensen iedereen gezondheid toe in deze periode. 

Open dag woensdag 13 mei

Gelet op het coronavirus organiseert BouwTalent op een verantwoorde én

veilige manier een VIRTUELE open dag. Tijdens die dag zal de projectleider van

BouwTalent, Martin van den Heuvel, op verschillende momenten een

videopresentatie verzorgen, die live bij te wonen is, en waarop allerlei vragen

kunnen worden gesteld. Ook is dan het mogelijk om persoonlijk met een staflid

van BouwTalent in gesprek te gaan. Een ieder die wenst deel te nemen aan de

videopresentatie en/of zich wilt opgeven voor een persoonlijk gesprek kan dit

vanaf nu melden door het sturen van een e-mail naar info@bouwtalentnoord.nl
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Oproep voor afgestudeerde hbo'ers

Ondanks het coronavirus en de stikstof- en PFAS-problematiek blijft de

behoefte aan hooggekwalificeerde medewerkers in de bouw de komende

jaren zeer groot. Voor de groep afgestudeerde hbo’ers, die geen bouwopleiding

hebben gevolgd maar wel geïnteresseerd zijn in de bouw en overwegen om de

stap naar de bouw te gaan maken, heeft BouwTalent een aantrekkelijk

opleidingstraject ontwikkeld. Dit traject start in september 2020. Bekijk de

brochure hier en maak een afspraak met Martin van den Heuvel voor een

oriënterend gesprek.

BouwTalent Noord
Verrijn Stuartweg 48

1112 AX Diemen

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze
website of iets bij ons hebt besteld.

Afmelden

https://www.bouwtalentnoord.nl/wp-content/uploads/2020/04/Flyer-AVO-DEFINITIEF-1.pdf
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/23127856/1921810

