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Rondomstaal
Gepland onderhoud aan diverse installaties
Vanaf zondagavond 10 april tot en met vrijdag 15 april voeren we geplande
onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse installaties aan de zuidkant van het
bedrijf.
Om dit onderhoud veilig uit te voeren, zullen we gedurende deze periode
het productieproces van een groot aantal fabrieken tot stilstand brengen. Na
uitvoering van het onderhoud, herstarten we de productieprocessen.
In deze periode van stilstand en heropstart kunt u mogelijk fakkels of
kortdurende geluiden waarnemen. Bij de opstart van een fabriek kunt u
mogelijk een kortstondige rookpluim waarnemen. Uiteraard houden wij bij
de uitvoering van de diverse werkzaamheden zoveel als mogelijk rekening
met de omgeving om mogelijke overlast tot het minimum te beperken. De
werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.

Podcast:
In gesprek met Tata Steel

Medewerkers Tata Steel zamelen
geld in voor
Kinderbrandwondencentrum

Tata Steel zet meisjes aan het
werk tijdens Girl’s Day

In februari gingen wij in gesprek met
omwonenden en andere
geïnteresseerden over de impact van
onze bedrijfsactiviteiten op de
leefomgeving. én de ambitie om groen
staal te maken.
Het gesprek was live te volgen, veel
vragen werden gesteld, door
aanwezigen in het studiopubliek, maar
ook vanuit huis.

Elke jaar, op 3 maart, vieren alle
bedrijven van de Tata Group wereldwijd
Founder’s Day. Dat is de geboortedag
van Jamsetji Nusserwanji Tata, de
oprichter van de Tata Group. Op deze
dag worden activiteiten georganiseerd
om geld in te zamelen voor een goed
doel.

Donderdag 7 april hebben zo’n 240
meiden van elf basis- en middelbare
scholen uit de regio Tata Steel in
IJmuiden bezocht. Zij namen deel aan
onze Girl’s Day, een initiatief om meisjes
op jonge leeftijd kennis te laten maken
met techniek.

In deze aanvullende podcast op dit
onderwerp gaat Hans van den Berg,
CEO van Tata Steel Nederland, dieper
in op de meest prangende vragen.

De medewerkers van Tata Steel
Nederland hebben hier ook enthousiast
aan mee gedaan. Met als resultaat dat
15.792,70 euro is ingezameld voor het
Kinderbrandwondencentrum in
Beverwijk.

In een uitgebreid programma gingen de
meiden in workshops aan de slag met
digitale technologie, met een crashtest
voor staal in auto’s en de ontwikkeling
van de optimale buis voor de Hyperloop.
Een rondleiding over het fabrieksterrein
was ook onderdeel van het programma.
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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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