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Leerproject Move IT van start
in Spark Tech Lab Weert
Na een intensieve periode van samenwerking tussen basis- en
voortgezet onderwijs en bedrijfsleven is afgelopen dinsdag het project
Move It van start gegaan in het Spark Tech Lab in Weert. Gedurende
acht weken werken leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs
hieraan nauw samen. Ze ontwikkelen in teams van vier een
transportmiddel dat een ei kan vervoeren over land of over water. Ieder
viertal is bezig met ontwerpen, onderzoeken, maken en testen.
Verloopt een dergelijk proces wel chronologisch? De leerlingen
ontdekken het zelf!

Lees meer

Geslaagd werkbezoek aan
proeffabriek Grasraffinage
Op 8 september hebben zo’n 25 agrarische ondernemers een
werkbezoek gebracht aan een proeffabriek in Heusden op het gebied
van grasraffinage. Dit werkbezoek vond plaats op initiatief van het
Innovatiehuis MKB Keyport 2020 als vervolg op de themabijeenkomst
“Eiwitinnovatie”.

Lees meer

Limburg Magnet: De stand van zaken rond
het binden, boeien en benutten van talent
De LWV, SoapBox, Keyport 2020, LED en een groot aantal Limburgse
onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) zijn acht maanden geleden
gestart met het project Limburg Magnet. Het project heeft als doel het
binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse
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arbeidsmarkt.
Het project bestaat uit vier deelprojecten: College Tour Limburg, Tour
de Limburg, Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg en de online
dating APP tussen studenten en bedrijven brainport2020career.nl.

Lees meer

MKB MACH3: 1e Vacaturecafé in Limburg
op 14 oktober a.s.
Op 14 oktober a.s. vindt in Perron C te Weert het eerste
MKBVACATURECAFÉ in Limburg plaats. Werkgevers kunnen hier zelf
hun vacatures aanbieden aan gemotiveerde werkzoekenden, die vrij
kunnen binnenlopen en in de vorm van speeddaten een afspraak
maken voor een sollicitatiegesprek. Het MKBVACATURECAFÉ
stimuleert de actieve betrokkenheid van werkgevers en gemotiveerde
werkzoekende. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak!

Lees meer

'45 plus werkzoekenden (samen)
weer aan de slag!'
Op 15 oktober vindt de kick-off plaats van het project '45 plus
werkzoekenden (samen) weer aan de slag!' tijdens de Walk&Talk bij
Bibliocenter in Weert! In dit project, mede mogelijk gemaakt door
financiering van de Provincie Limburg, gaat De Levende Sollicitatiegids
50 werkzoekenden (ouder dan 45 jaar) uit Noord- en Midden Limburg
begeleiden naar een baan.

Lees meer

LimburgMakers viert eerste verjaardag:
Bijna 9 miljoen aan innovatieprojecten
Het innovatieprogramma voor de Limburgse maakindustrie,
LimburgMakers heeft in zijn eerste bestaansjaar bijna 9 miljoen euro
aan investeringen in innovatieprojecten losgemaakt. Deze
investeringen staan gelijk aan ruim 600 extra arbeidsjaren. In totaal is
bijna € 2,5 miljoen subsidie verleend aan 60 bedrijven uit de Limburgse
maakindustrie, met evenveel ideeën voor nieuwe hoogwaardige
producten of productieprocessen.

Lees meer

Brainport 2020: waar staan we nu?
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Waar staat Brainport 2020 nu na drie jaar? Wat heeft het tot op heden
opgeleverd en welke prioriteiten moeten aangescherpt worden. Kijk
voor de resultaten per domein op het nieuwe onderdeel op de Brainport
2020 website.

Meer weten?
Bovenstaande is slechts een greep uit het vele positieve nieuws uit
onze regio. Meer weten? kijk dan op:

www.keyport.2020.nl

KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid
en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020programma in Midden-Limburg en Cranendonck. Brainport2020 leidt er toe
dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van
toptechnologische regio's.

@keyport2020

www.keyport2020.nl
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Wilt u geen e-mailing van Keyport2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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