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Werk maken van talent, nu en in de toekomst

Voldoende en goed opgeleid talent, dat is de uitdaging! Maar hoe staan we
er nu voor? Kom 13 oktober naar de tweede editie van het Werkevent.
Tijdens dit event worden de successen en learnings binnen het programma
'Werk maken van Talent' onder de loep genomen. Tijdens de verschillende
workshops wordt je uitgedaagd over thema’s als Leven Lang Leren,
Diversiteit op de Arbeidsmarkt en Talent voor de Toekomst. Mis het niet en
meld je nu aan!
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