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Kluwer-congressen: alles wat u moet weten - in 1 dag
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Kluwer
congressen

Alles wat u moet
weten in één
dag

Een straffere professional worden - in één dag? Uw vakkennis laten
pieken in slechts acht uur? In één halve dag uw vaardigheden
aanscherpen?
Kluwer Opleidingen balt alles wat u wilt en moet weten in
verschillende boeiende congressen. Topprofessionals uit uw
vakgebied brengen u concrete tips, praktische vaardigheden en
relevante kennis. In slechts acht uur bent u helemaal up-to-date.
Maak van 2014 uw professionele topjaar. En blokkeer de data nu al
in uw agenda.

Dag van Facility
Management

Congres Compensation Management Assistant
& Benefits
studiedag

27 maart 2014, Berchem

3 april 2014, Brussel

Van catering tot ICT, van space
Krijgen de collega's in uw
management tot logistiek
onderneming loon naar werken?
transport... Facility management is Een goed compensation &
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24 april 2014, Antwerpen
Een dag waarin we u
onderdompelen in een bad vol
nieuwe ideeën en waarbij u de

het voorbije decennium ingrijpend
gewijzigd. De professionalisering
van het beroep van facility
manager vereist een permanente
bijscholing in wetgeving,
hulpmiddelen en technieken.
Bovendien wint dit vakgebied aan
strategisch belang in vele
ondernemingen. Laat u inspireren
door collega's en topsprekers.

benefitsbeleid is een krachtig
instrument om goede en
gemotiveerde werknemers aan
boord te houden. Staat het
verloningsbeleid in uw
onderneming op punt? Wilt u
inspirerende tips krijgen van
topspecialisten en collega's?
compensationandbenefits.be

www.dagvanfm.be

kans hebt om ervaringen uit te
wisselen met collega management
assistants. Zo keert u gemotiveerd
en met een flinke dosis energie
huiswaarts.
Versterk uw 'kennen en kunnen'
met 5 inspirerende sessies
Krijg praktische en nuttige tips
Wissel ervaringen uit met 100
andere collega
managementassistants
Geef uw motivatie een boost
Heb het eens lekker naar uw
zin
managementassistantstudiedag.be

Business Essentials
2014

Excel Experience Day

Dag van de
Projectmanager

4 juni 2014, Brussel
14 mei 2014, Mechelen
In hoeverre volstaat uw huidige
diploma om succesvol te zijn en
blijven in uw job? Kennis over een
ander vakdomein is vandaag
noodzakelijk om ook in de
toekomst 'mee' te zijn. Op 14 mei
geeft Kluwer u een zetje om over
het muurtje te kijken. U ontdekt de
essentie en laatste trends in o.a
marketing en sales, Finance, IT
maar ook in skills zoals
communicatie, human asset
management en
projectmanagement.

11 juni 2014, Berchem
Kom op 4 juni 2014 naar de Excel
Experience Day en ontdek hoe
De jaarlijkse hoogmis voor
een investering van slechts één
beginnende én ervaren
dag uw Excel kennis een ferme
projectmanagers
boost geeft. Want efficiënt en slim
omgaan met Excel bespaart u in
Projectmanagement methoden,
technieken en vaardigheden
de praktijk enorm veel kostbare
Selecteer uw eigen programma
tijd en frustratie. De Excel
uit een mix van 18 workshops
Experience Day van Kluwer is een
Onmiddellijk toepasbare tips en
begrip geworden in België. De
tricks
afgelopen zes edities lokten maar
Ervaren projectmanagement
liefst 1190 enthousiaste en
trainers aan het woord
Netwerken met maar liefst 200
frequente Excelgebruikers!
collega-projectmanagers
20 sessies, nieuwe inzichten en
excelexperienceday.be
boeiende sprekers!

www.klu.be/nietxnb

dagvandeprojectmanager.be

Wilt u in acht uur een straffere professional worden?
Blokkeer dan nu uw Kluwer-studiedag in uw agenda.
En mail uw adres en de studiedag van uw keuze naar info@kluweropleidingen.be.

Meer informatie:
www.kluweropleidingen.be
Opleiding op maat in uw bedrijf?
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Neem contact op met onze klantendienst: 015 45 34 30 of mail naar info@kluweropleidingen.be.

Contact
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