Special offer for you my friend ;-)

Nu speciaal voor SPiN leden
10% korting op tech-savvy Assistant Programma
We leven in een wereld die continu in verandering is, sneller gaat en steeds complexer wordt. Ook
voor jou als assistant geldt dat technologie steeds belangrijker wordt in je werk. Abhijit Bhaduri
(spreker, schrijver) heeft het over een “digital tsunami”, dat vinden wij een mooie omschrijving om
aan te geven dat de wereld overspoeld wordt door digitale ontwikkelingen. Tijd om een tech-savvy
assistant te worden.

Deliver better results faster by using more of the technology at your fingertips.
Tech-savvy?!
Je ziet de kreet steeds vaker op CV’s verschijnen en recruiters lijken er vaker naar te vragen. Wat
betekent tech-savvy precies? Wij omschrijven de volgende vaardigheden:
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In een reeks van 5 webinars gaan we dieper in op deze negen
kernvaardigheden. Heel veel trends komen aan de orde, hoe
technologie impact heeft op de manier waarop we werken, we staan
stil bij termen als “working out loud” en “zero email beleid”, we
informeren je over de nieuwe tooling die vanuit start-ups steeds meer
corporate land binnen dringt. Wil je weten wat je ongeveer kunt
verwachten: meld je dan nu aan voor het gratis kennismaking
webinar op 19 oktober van 12.00 – 13.00 uur.
Aanmelden kan via:
https://bnc.nl/aanmelden-webinar-tech-savvy-assistant/ Natuurlijk
kun je je ook direct aanmelden voor deelname aan de gehele reeks,
waarvoor jij als SPiN lid dus korting krijgt. Vermeld bij je
aanmelding achter je naam “SPINlid” en wij verrekende korting van
10%. Als je dit voor 25 oktober doet ontvang je een early bird korting
van 15%. Wij doen aan stapelen van korting 
Meer informatie over webinar: https://bnc.nl/webinar-tech-savvyassistant/

Jullie voorzitter Roelien ging je voor!

Over een aantal jaren zal onze functie van
secretaresse of managementassistente
zeer zeker anders uit komen te zien. Onze
ondersteunende taken zullen enorm
veranderen. Tijdens de webinar word je
met je neus op de feiten gedrukt. Zo zal
kunstmatige intelligentie steeds meer
worden toegepast, waardoor een manager
niet meer afhankelijk van een assistent.
Een super computer, bv. Watson, doet je
werk. In dit webinar word je voorbereid op
deze veranderingen en meer en verdiep je
je in de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de digitale wereld.
Een webinar is een eenvoudige manier om
gewoon tijdens je lunch achter je computer
de sessie te volgen. Via een chatbox kun je
vragen stellen en reageren op tips van
deelnemers. Dat is leuk omdat de sessie
dan interactiever wordt en je leert van
elkaar.
Ik kan de webinar reeks echt iedereen
aanraden. Ik heb veel bijgeleerd en kan
oprecht zeggen dat ik een stuk digitaler
ben geworden. Ik zou zeggen: “Doe er je
voordeel mee”.
Roelien de Jonge (Vereniging
Groninger Gemeenten en Voorzitter
SPiN)

