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Innovation Pick-up: Exploring New Skills in a Digital
World (2/2)
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Wil je weten of nieuwe technologieën, globalisering en interconnectiviteit impact hebben op jouw
business ? Welke nieuwe vaardigheden je nodig hebt om met transformatie te kunnen omgaan?
Je krijgt een onderbouwd antwoord op deze en gene vragen tijdens deze twee workshops. Je ontdekt
meteen ook SweetSpot.Works, je digitale leerruimte. Je leert in een veilige omgeving met dit
medium werken en ervaart zelf welke mogelijkheden technologie ook voor trainingen biedt.
Deze Innovation PickUp richt zich tot de nieuwsgierige en leergierige zelfstandige, KMOondernemer en zijn medewerkers.

Inhoud

Eerste sessie: 02-10-2019, van 17u tot 21u
The changing world of work

Verandering van het werk: wat verandert ? welke impact heeft deze verandering?
Skills: welke skills heb je? welke niet? hoe overbruggen we de kloof ?
Actieplan & debat

Tweede sessie: 09-10-2019, van 17u tot 21u
Unlocking creativity

Verandering van bedrijfscultuur: wat verandert ? welke impact heeft deze verandering?
Aspecten cultuur: wat heb je ? wat heb je niet ? hoe overbrug je de kloof?
Dankzij Syntra Vlaanderen kunnen we deze sessie aan een voordelige prijs aanbieden.
Wacht niet met inschrijven. Het aantal deelnemers is beperkt tot 8 omwille van de interactieve
werkmethodes die we gebruiken.

Besproken en toegepaste innovaties
Technologie en digitalisering
Hybrid learning: methodologische innovatie
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Resultaat
inzicht, kennis en vaardigheden rond digitalisering, disruptie en nieuwe skills
Bronnenmateriaal dat je zelf kan gebruiken
Tools

Praktisch
9 oktober 2019
Adres:
Oxalis Consult Ruienhovestraat 177
Gent 9032
Bekijk op kaart
Prijs: 400,00 €, excl. BTW/ deelnemer + 25,00 € catering, excl. BTW/deelnemer
Inschrijven

2 workshops van 4 uur, op 02 en 09-10-2019, van 17u tot 21u - KMO-portefeuille DV.O200001, indien je aan de voorwaarden voldoet

Algemene verkoopsvoorwaarden Opleidingen

Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Familienaam: *
E-mailadres: *
Facturatie adres Bedrijfsnaam: *
Straat: *
Nr. - bus: *
Postcode: *
Gemeente: *
BTW: *
Naam opleiding:
Referentie facturatie:

Indienen
Javascript is required to view this map.

print
download pdf
Vragen? Stuur uw feedback

Deel deze pagina

Pagina 3 van 5

Terug naar alle opleidingen

Inschrijven

Print deze pagina
Mail naar een vriend

Alle Opleidingen
Formations ouvertes
Ateliers

Volgende opleidingen
23/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
06/11/2019
13/11/2019
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