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Mini seminar "Emissieloos rijden"
Volante leden kunnen met korting
deelnemen aan het mini seminar
“Emissieloos rijden”
Op woensdag 14 november organiseert
HAN Automotive samen met het Clean
Mobility Center en KIVI afdeling Gelderland het mini seminar
Emissieloos rijden.
Onderwerpen:
1. Zero Emission (Z.E.) logistiek vervoer [DHL]
2. Total Cost of Ownership berekeningen bij overstap naar Z.E.
[Fier Automotive]
3. Heavy Duty vrachtvervoer en bussen (BEV & FCEV) [VDL]
4. Waterstoftreinen en de bijkomende infrastructuur [Alstom]
5. Energievoorziening voor laadinfrastructuur en de belasting op
het elektriciteitsnet.

17-11-2018
Open dag HAN Arnhem

Volante leden die geen KIVI-lid zijn kunnen deelnemen tegen het
gereduceerde tarief van 25€ (i.p.v. 40€). Om hiervan gebruik te
maken s.v.p. aanmelden als niet-lid op de site van KIVI en kiezen
voor de soort “HAN-medewerker”.

21-11-2018
Open avond Deeltijd HAN
Arnhem

Interesse? Schrijf je direct in of kijk op onze site voor meer
informatie.

29-11-2018
ACE Expert sessie Electric
Drive

Contact Volante
volante.autotechniek@han.nl
Volante vacatureservice
Website
Facebook

Contact HAN Automotive
info.automotive@han.nl

Stuur bij inschrijving ook even een kort bericht van je deelname
naar volante.autotechniek@han.nl. Alvast bedankt!

Verslag: ALV en bedrijfsbezoek V.S.E.
Op zaterdag 29 september 2018
combineerde Volante haar ALV met
een bezoek aan V.S.E.
We werden zeer hartelijk welkom geheten bij VSE en genoten van
een geweldige lunch met soepen, luxe broodjes en een
assortiment aan drankjes daarbij.
Na de luch hield Volante eerst de jaarvergadering waarin het
bestuur verantwoording afgelegd heeft over het afgelopen jaar.
Kijk voor een uitgebreider verslag van de middag op onze site!
De notulen en presentatie van de ALV zijn ook meteen hier te
downloaden:
- Presentatie
- Notulen

Stage en afstuderen:
marian.snelders@han.nl

HAN Automotive
Alumni HAN Automotive

Even voorstellen: Erik van Walsum
Tijdens de ALV is Erik van
Walsum benoemd tot nieuwe
voorzitter van de activiteiten
commissie.
Hij stelt zich kort voor:
Na in 2008 afgestudeerd te zijn
van richting AS, ben ik in
Barneveld gaan wonen en gaan
werken bij een machinebouwer
waar ik nu R&D manager ben.
Creatief en organiseren. Dat
zelfde zag ik bij de activiteiten
van Volante.
Na vaak mee geweest te zijn is het nu een mooi moment om
mijzelf actiever in te zetten en heb ik de functie van voorzitter
activiteitencommissie overgenomen van Nieck.
We gaan ons best doen mooie activiteiten neer te zetten, mocht je
ideeën hebben, qua bedrijfsbezoek of geheel wat anders, laat het
ons vooral weten!

Boek '100 jaar Automotive'
Arnhem, 28 juni 2018
Waarom geeft HAN Automotive een boek
uit en presenteert dit op een feestelijke
en zonninge wijze? Omdat deze hboopleiding 75 jaar na de oprichting van de
eerste hogere beroepsopleiding Autotechniek
in Apeldoorn in een periode terecht is
gekomen waarin de industrie sterk in
beweging is. 'We willen met dit boek niet
alleen stilstaan bij die 75 jaar rijke historie,
maar juist ook vooruitblikken naar een
toekomst vol verandering', vertelt Koen Lau, HAN-docent
Automotive. 'Vandaar dat het boek de titel "Automotive 100 jaar"
heeft gekregen.'...
Klik hier voor het volledige artikel op de site van de HAN en een
downloadlink.
Het boek is ook te downloaden door op de afbeelding in dit bericht
te klikken!
(Bron: https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/automotive/vt/overautotechniek/nieuws/nieuws/automotive-boek-100-jaar/)
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