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RondomStaal
Online Open Dag bedrijfsschool Tata
Steel
Op donderdag 18 februari a.s. kunnen jongeren en
degenen die een carrièreswitch richting de techniek
overwegen kennismaken met de bedrijfsschool van Tata
Steel in IJmuiden. Tijdens deze Online Open Dag staan
de virtuele deuren van de Academy van 18.30 tot 21.00
uur open voor iedereen met belangstelling voor een
uitdagende opleiding en baan in de techniek. Inschrijven
kan tot donderdagavond 18 februari 18.00 uur!.
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Lees meer

Uitleg zwarte sneeuw
Reyndersweg

Online bedrijfsbezoek site
IJmuiden

Op zondag 14 februari 2021
is ontdekt dat de sneeuw in
de buurt va de Reyndersweg
zwart was. Wij hebben
inderdaad geconstateerd dat
de zwarte plekken op de
sneeuw van ons afkomstig
zijn..

Bent u nieuwsgierig naar het
proces van staalmaken? Tot
aan de zomervakantie
bieden wij elke laatste
vrijdag van de maand de
mogelijkheid om u mee te
nemen in de "Wereld van
Staal" via onze online app.
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Doe mee en win een
robotbouwpakket!
We dagen je uit om samen
met de leerlingen van de
Academy van Tata Steel
creatief aan de gang te gaan
in de voorjaarsvakantie. Zo
hoef je je niet te vervelen en
leer je ook iets over
techniek.
Lees meer
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Together we make the difference
Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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