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Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan een workshop bij

Wärtsilä
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

:
:
:
:
:
:

(Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
dinsdag 1 november 2016
15.00 uur tot 19.30 uur
Wärtsilä Netherlands B.V., Havenstraat 21, 3115 HD Schiedam
€ 25,00, exclusief BTW
3

Wärtsilä
De activiteiten van Wärtsilä in Nederland zijn gestart in 1827 (Werkspoor Amsterdam). Sindsdien hebben
een reeks van overnames en naamswijzigingen Wärtsilä in Nederland tot haar huidige positie gebracht.
Wärtsilä Nederland is wereldwijd leverancier van materialen en diensten aan de maritieme en energieindustrie. Wärtsilä Nederland heeft ongeveer 900 medewerkers in dienst op zeven locaties: Drunen,
Harlingen, Kampen, Kruiningen, Schiedam, Waalwijk en Zwolle. De klanten van Wärtsila profiteren elke
dag weer van de in bijna 200 jaar opgebouwde brede ervaring binnen het bedrijf. Wärtsilä Nederland
exploiteert drie verschillende business units: Marine Solutions, Energy Solutions and Services.
Inhoud
Tijdens deze workshop zal na een introductie over Wärtsila in een presentatie nader worden ingegaan op
de optimalisatie van het roerpropeller ontwerp. Vervolgens zal feedback van diverse service ervaringen
worden besproken. Na een rondleiding door het bedrijf is er vervolgens gelegenheid tot het stellen van
vragen. De workshop wordt afgesloten met een buffet.
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 18.30 uur

18.30 - 19.30 uur
19.30 uur

: Ontvangst en registratie
: - Introductie Wärtsilä
- Roerpropeller ontwerp optimalisatie
- Feedback van service ervaringen
- Rondleiding door het bedrijf
- Gelegenheid tot het stellen van vragen / einde workshop
: Buffet
: Sluiting

Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en in de parkeergarage van Wärtsilä.
Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 75 personen aan het seminar deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u 50% van
het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het
volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 1 november a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
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