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In deze editie 
•    Najaarsevent 2010 

·    Volante Rally 

•    Volante vacatureservice 

•    Automotive Kalender 

  

  

  

Contact Volante 

www.han.nl/volante  

volante.autotechniek@han.nl  

  

Contact HAN Automotive 

Info.automotive@han.nl 

Stage en afstuderen: 

A.vanSon@han.nl  

Agenda: 
•    05-10 Engineer your Career 

•    09-10 Volante najaarsevent 

•    27-11 Open dag HTS-A 

•    12-02 Open dag HTS-A 

•    09-04 Volante rally 2011 

•    09-04 Open dag HTS-A 

  

  

Najaarsevent 2010 
Vorige week heb je de uitnodiging in je mailbox gekregen voor het Volante 
Najaarsevent op 9 oktober . De eerste aanmeldingen zijn binnen, inmiddels zijn er 
17 inschrijvingen voor de training voertuigbeheersing. Let op: 
  
▪         Inschrijven voor de training voertuigbeheersing (voor de gereduceerde 

prijs van € 99,-) kan nog t/m vrijdag 24 september 
▪         Voor het middagprogramma (lezingen/rondleiding/borrels) ad € 15,- kun 

je je nog inschrijven t/m donderdag 30 september 
  

Nadere info en het inschrijfformulier kun je hier vinden. 

Volante Rally 

 

Het eerste evenement dit jaar was de Volante Rally 
2010. Door de super positieve reacties van alle 
betrokkenen hebben we besloten ook Volante Rally 
2011 te organiseren. Noteer daarom 9 april 2011 alvast 
in je agenda! 

Meer over de Volante Rally 2010 kun je lezen op de 

site.  

Volante vacatureservice 
Volante wil zijn leden graag waar mogelijk ondersteunen. Heb je een vacature of 
zoek je een (nieuwe) baan? Kijk dan bij onze vacatureservice, waarmee we elkaar 

kunnen attenderen op de bij de opleiding bekende mogelijkheden. Meer info… 

Activiteitenkalender 
Een tweede service die we bieden is de Automotive kalender. We publiceren een 

overzicht van mogelijk interessante activiteiten. Meer info kun je vinden op de site 

van Volante. Heb je toevoegingen? Laat het ons weten! 

  
Wil je de Volante nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen stuur dan een mail naar 

volante.autotechniek@han.nl om je af te melden. 
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