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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!

 



eHealth Convention,
4 oktober!
Wat zijn nieuwe, inspirerende en
bewezen toepassingen van
(digitale) zorgtechnologie?
eHealth Convention 2016 is
een interactief congres met ruim
25 sessies, presentaties,
interviews en debatten. Laat je
inspireren en meld je nu aan!

Amsterdam Smart
City-platform groeit!
Met 1000 members en
maandelijks ruim 10.000
bezoekers groeit de online
community van Amsterdam
Smart City als kool. Doe jij al
mee? Hier lees je wat het
platform je allemaal te bieden
heeft en vice versa.

 

 

Let innovation spark
your business!
Meld je bedrijf nu aan voor de
Launchpad Meetups en laat je
inspireren door innovatieve en
creatieve input van talentvolle
startups! StartupAmsterdam en
The Next Web organiseren van
6-9 december een nieuwe serie
meetups in navolging van het
succes van vorig jaar.

 

 

Pieter Litjens: Smart
Mobility
Hoe ziet het verkeer in de
Metropoolregio er in de toekomst
uit? Hoe richt je
vervoersstromen in de stad zo in
dat deze nog vele jaren mee
kunnen? Wethouder gemeente
Amsterdam Pieter Litjens geeft
zijn visie op de uitdaging van
mobiliteit in en rond Amsterdam.

19 September 
Coffee & Data on Medical
Imaging

26-30 September 

3-8 Oktober 
Amsterdam E-week

6 Oktober  
The Roast

 



26-30 September 
Amsterdam Capital Week 2016

29 September 
Aanbesteden groene ICT

29 september  
Route Circulair

The Roast

11 Oktober 
3D-printing & New Materials in
de praktijk

13 oktober  
Werkevent 'Werk maken van
talent'
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Welcome on Board
  


