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Zoektocht naar Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020
gestart
De nominatieronde voor de titel Jonge Ambtenaar van het
Jaar is weer begonnen. Weet jij al wie je gaat nomineren?

Lees verder >

Doe je ook mee aan onze enquête?
Wij hebben je hulp nodig! Doe mee met onze enquête maak
kans op een Bol.com bon t.w.v. 25 euro. Het kost je
maximaal 5 minuten.

Vul in >

5 tips om je productiviteit te verhogen
Heb je ook het gevoel dat er te weinig uren in de dag zitten
om al je werk af te krijgen? Ben je snel afgeleid of schuif je
de ‘vervelende’ klusjes voor je uit? Wij geven je 5 tips om je
productiviteit te verhogen en meer uit je werkdag te halen.

Tips & tricks >

Ben jij ook bij het Jonge Ambtenaren Netwerk Event
(JANE)?
Ga jij ook naar het Jonge Ambtenaren Netwerk Event (JANE)
op 12 september in Utrecht? Dan is de kans groot dat we je
tegenkomen tijdens een van onze workshops.

Lees verder >

Ontwikkel je netwerk met onze nieuwe game
Houd je wel van een uitdaging? En wil je aan de slag met het
ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, innoveren
en beïnvloeden? Mis dan onze game voor jonge ambtenaren
niet!

Lees verder >

Nog enkele plaatsen beschikbaar
Schrijf u nog snel in!

23 september, 2019

25 september, 2019

Commissiegriffier

HBO Wmo-consulent

23 september, 2019

26 september, 2019

Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal
Domein

Nudging
27 september, 2019

Omgevingsrecht

24 september, 2019

Basistraining Milieuwetgeving
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