
Is jouw personeel klaar voor de toekomst?
Kom naar de workshop Future of Work

Je wilt aan het roer blijven als IT-veranderingen de toon zetten. Maar 
hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? En hoe behoud je hui-
dige medewerkers? Ga met vakgenoten en met Computrain in gesprek 
over de arbeidsmarkt tijdens onze workshop Future of Work.  

De arbeidsmarkt is momenteel erg krap: er zijn weinig werkzoekenden, 
maar wél veel vacatures. Daarnaast veranderen veel functies door digi-
talisering en automatisering. Sommige beroepen verdwijnen zelfs hele-
maal. Hierdoor hebben professionals nieuwe vaardigheden nodig. Hoe 
gaan andere bedrijven hiermee om? 

Voor wie is de workshop Future of Work interessant?
Ben jij directielid of manager in het vakgebied van HR, IT of Mobiliteit en 
heb je vragen als:
       Welke beroepen, kennis en vaardigheden veranderen?
       Hoe houd je medewerkers up-to-date? 
       Hoe snel kun je vaardigheden ontwikkelen?

Kom kennis uitwisselen én krijg antwoorden 
van Computrain.

Meld je aan bij Ruud Scholte: 
06 - 12 917 916 
NewPotentials@computrain.nl

Uitnodiging workshop 
Future of Work

De datum en locatie 
overleggen we graag met jou.

Hoe laat: 09.00 - 12.00 uur 
(inclusief lunch)

Toegang is gratis.  
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