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Rondomstaal
Opening milieu-installatie bij Koudbandwalserij &
rondrit over het bedrijfsterrein
Vrijdagmiddag 18 maart zal de officiële opening van de nieuwe milieuinstallatie bij de Koudbandwalserij plaatsvinden. Deze installatie hebben wij
per 1 maart in bedrijf genomen. Hierdoor worden er geen PAK-stoffen meer
uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal.
Dit is een belangrijke mijlpaal van de Roadmap Plus die wij u, nu de
versoepelingen van de coronamaatregelen het weer toelaten, graag willen
laten zien. Aansluitend op de opening zal een rondrit over ons bedrijfsterrein
worden gegeven. Gedurende deze rondrit bezoeken we diverse plekken
waar andere maatregelen uit de Roadmap Plus zijn genomen en waar
maatregelen in uitvoering zijn.
Wilt u aanwezig zijn bij deze officiele opening op vrijdagmiddag 18 maart om
14.00 uur? Kijk dan voor meer informatie en aanmelden
op https://www.tatasteelevents.com/nl/roadmapplus
Er zit een maximum aan het aantal genodigden, dus meldt u snel aan!

Startsein voor het Techport
Innovation Centre

Open Dag Bedrijfsschool 15 maart

Blog:
Ik mag hier zijn wie ik wil zijn

Tata Steel stapt in snel tempo over op
nieuwe technologieën voor de productie
van groen staal in een schone
omgeving. En daar is ook een nieuwe
generatie technici hard bij nodig. Het
nieuwe Techport Innovation Centre, dat
vanaf 2023 naast het gebouw van de
Academy van Tata Steel en Nova
College in Velsen-Noord komt, gaat daar
een belangrijke rol in spelen.

Op 15 maart kunnen jongeren, of
diegenen die een carrièreswitch richting
de techniek overwegen, kennismaken
met onze bedrijfsschool, de Academy
van Tata Steel.

Yamina El Abbouy is controller bij de
engineeringsafdeling van Tata Steel.
Yamina is in Amsterdam geboren en
moeder van drie dochters. Ze heeft een
Marokkaanse afkomst en draagt een
hoofddoek.

De open dag is van 15.00 – 20.30 uur
voor iedereen met belangstelling voor
een uitdagende opleiding en baan in de
techniek.

In deze blog vertelt zij over haar
ervaringen in een bedrijf waar veel
mannen werken.
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Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
Deze nieuwsbrief (inclusief bijlagen) is met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de
hierin verstrekte informatie aanvaarden Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen geen aansprakelijkheid.
Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.
© 2022 Tata Steel. Alle rechten voorbehouden.
Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier. Details van ons privacy beleid en onze bedrijf-adresgegevens kunt u hier
vinden.
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