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Indien u deze mail niet goed kunt lezen, klik hier.

Januari 2016

connecting innovators
Weer record nieuwe buitenlandse bedrijven in
regio Amsterdam

Stages en vacatures

Business Connector Circular
Economy
Allround communicatiestagiair

Agenda

Ook in 2015 vestigde een recordaantal buitenlandse bedrijven zich in
de Metropoolregio Amsterdam, zo maakt amsterdam inbusiness
bekend. Dit leverde meer dan 3000 nieuwe banen op, met name in de
ICT & Techsector.
Lees meer >
Houd onze agenda in de gaten

Doe mee met de Fieldlabs Smart Industry

voor het laatste overzicht van

Zie jij kansen tussen je creatieve business en
maakindustriegebieden als 'productie met
big data' en 'maatwerk design'? Doe dan
mee met de Fieldlabs rondom Smart
Industry en doe nieuwe samenwerkingen
op!

mag missen!

Lees meer >

2 februari 2016

events in de regio die je niet

Kickoff Amsterdam Green
Campus
26 januari 2016
Circulaire Economie Congres

Access to Capital

Board genomineerd voor Netwerk Citymarketing
Award

3 februari 2016
Opening 3DMakerszone
8 februari 2016
Seminar Machine Learning and
Health
12 februari 2016
Internet of Things in de Praktijk
16 februari 2016
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Met de samenwerking rond Tech Amsterdam
maakte de Board deze maand kans op de
Netwerk Citymarketing Award. Alle
genomineerden leverden het afgelopen jaar
een significante bijdrage aan de ontwikkeling
van het vakgebied citymarketing. De
Ambassade van Den Haag en EilandMarketing
GoereeOverflakkee gingen met de award
naar huis.
Lees meer >

Lees meer >

Laatste blogs
Uitwerking van COP21 ligt in de
steden
Mirko van Vliet, Amsterdam Smart
City
'Houd niet vast aan oude,
lineaire regels'
Jeroen Bruinenberg, via Virtuele

Ontmoet the ROASTed startups

Stad

The Roast helpt jonge initiatiefnemers om
hun businessplan naar een hoger niveau te
tillen. In de serie 'After the Roast' lees je
welke startups vorige jaar aan het spit
gingen. Onder andere Qare, Oedipus Brewing
en &Thijs kwamen voorbij. Lees meer op
onze site!

5 Challenges

Lees meer >

De Board richt zich op vijf
grootstedelijke uitdagingen:

Opleidingshuizen voor innovatief
techniekonderwijs

Health
Circular Economy
Digital Connectivity

Omdat te weinig Amsterdamse jongeren
kiezen voor een technische opleiding, dreigt
een tekort aan goed geschoold personeel te
ontstaan. Daarom zetten bedrijfsleven en het
(beroeps)onderwijs, gesteund door de
gemeente Amsterdam, nieuwe
onderwijsconcepten op om dit probleem aan
te pakken.
Lees meer >

Moblitity
Jobs of the Future
Voor meer informatie: klik hier, of
lees de blog van Burgemeester van
der Laan.

Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
5e etage
T +31 (0)20 524 11 20

Meer nieuws

www.amecboard.com
info@amecboard.com

Amsterdams College ontmoeten Europese Commissie
Amsterdam wil goederenvervoer over de gracht
De circulaire economie begint lokaal
Tech 2016: 'Data in de VS zijn veilig'
3Dprinter voor botten in de maak
Onderzoek 'langer thuis wonen met dementie' van start
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Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Service
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Emailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen
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