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UITNODIGING BIJBLIJFSESSIE 17OKTOBER VOETBALSTADION WAREGEM

Beste ondernemer

Beste personeelsverantwoordelijke

Als personeelverantwoordelijke is het zeer belangrijk om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en
trends binnen HR. De VDAB en Wij helpen hebben hun expertise gebundeld en organiseren voor u een
gratis informatiesessie.

Programma

18.30 uur - 19.30 uur

Onthaal met broodjes

19.30 uur - 20.15 uur

Op dit moment evolueren we naar een competentiegerichte arbeidsmarkt. VDAB zet in op competenties
om een betere match te maken tussen vraag en aanbod. Welke mogelijkheden heeft VDAB om de
competentiematch te maken? In deze toelichting krijg je informatie over het werken met competenties in
VDAB toepassingen. Toelichting door Lien Ryckbosch.

20.15 uur - 21.00 uur

HR heeft vaak het imago bij KMO’s om complex en omslachtig te zijn. Dit hoeft echter het geval niet te
zijn. HR kan ook efficiënt zijn en op maat van jouw specifieke organisatie afgestemd worden. Estel
Meyhui van Effectis zal vanuit haar ervaring in de KMO wereld de HR cyclus toelichten op een
begrijpbare en hands on manier, gekoppeld aan een aantal praktijk voorbeelden. Het doel is om de
volgende dag concreet aan de slag te kunnen gaan met competenties binnen jouw organisatie!

21.00 uur

Afsluiten met een drankje
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Datum en locatie

Deze informatiesessie is volledig gratis en vindt plaats op donderdag 17 oktober van 18.30 uur in het
voetbalstadion van Waregem

Adres : Zuiderlaan 17 - 8790 Waregem.

Voor een routebeschrijving, klik hier.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan tot 10 oktober. Om in te schrijven, klik hier. U ontvangt automatisch een bevestiging van
uw inschrijving. 

Wenst u meer informatie over deze bijblijfsessie?

Neem gerust contact op met Hilde Cornillie op het nummer 0473 23 27 25.

Het erkenningsnummer voor deze vorming bij het BIBF is 45049.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 

- 2 -

http://cmsvdab.vdab.be/ctd/lu?RID=1-51LR3W&amp;CON=PERSON-IKP-CAMP-113105&amp;PRO=PERSON-IKP-CAMP-113105&amp;AID=&amp;OID=1-517KTO&amp;CID=1-517KU7&amp;COID=1-51L94L&amp;T=http%3a%2f%2fwww.ballroom.be%2fcontact.php&amp;Z=0cda813dedbfe4ac414ac2afc34f7&amp;TN=ballroom.be%2fcontact.php&amp;RT=Clicked+On+URL
http://cmsvdab.vdab.be/ctd/lu?RID=1-51LR3W&amp;CON=PERSON-IKP-CAMP-113105&amp;PRO=PERSON-IKP-CAMP-113105&amp;AID=&amp;OID=1-517KTO&amp;CID=1-517KU7&amp;COID=1-51L94L&amp;T=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fa%2fvdab.be%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddHJvbEh4aEU5RVZlN2FfdExTQWtiNlE6MA%23gid%3d0&amp;Z=ea687d5b7bed441abcd223312bf61f35&amp;TN=docs.google.com%2fa%2fvdab.be%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddHJvbEh4aEU5RVZlN2FfdExTQWtiNlE6MA%23gid%3d0&amp;RT=Clicked+On+URL

