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Almelo vaart nieuwe koers
Gemeente Almelo gaat een nieuwe koers varen. Alle fysieke taken
in de openbare ruimte worden in één interne, zelfstandige eenheid
ondergebracht. Doel hiervan is de efficiëntie te vergroten en beter
aan te sluiten bij de behoeften van de burgers. Cyber adviseert de
gemeente bij de voorbereiding op deze interne verzelfstandiging.
Lees meer >
Rob Ellenbroek - adviseur

Vacature adviseur leefomgeving
Heb jij een duidelijke visie op de toekomst
van de leefomgeving? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
De leefomgeving heeft een grote invloed op
het leven van mensen. Wil jij graag werken
aan een goed functionerende en inspirerende
leefomgeving? Een leefomgeving waar
inwoners gezond en gelukkig van worden, nu
en op de lange termijn? En ben jij creatief en
innovatief? Dan ben jij misschien onze
nieuwe collega!
Lees meer >

Kwaliteit woningcorporaties in beeld
In een schoon, heel en veilig wooncomplex voel je je welkom en maak je minder
snel rommel. Maar hoe meet je dat objectief? Cyber ontwikkelde samen met
Woonbron en Apptimize Platform een praktisch instrument om de kwaliteit van
wooncomplexen te meten. Hoe we dat doen? Bekijk de animatie!

Volgt u ons op LinkedIn?
Cyber heeft een bedrijfspagina op LinkedIn. Hier laten we zien wat we doen, gaan
we in op nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied en zijn onze medewerkers
zichtbaar. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons! En heeft u suggesties voor onze
bedrijfspagina? Dan horen we dat graag.

Volg Cyber op LinkedIn >

Cyber en de AVG
Om u op de hoogte te houden van actuele
ontwikkelingen, sturen wij ongeveer zes
nieuwsbrieven per jaar. Uw e-mailadres staat
in onze mailinglijst, maar uw gegevens
worden met niemand gedeeld en u kunt zich
op elk moment uitschrijven.
Als u onze nieuwsbrief niet langer wilt
ontvangen, kunt u zich onderaan deze
nieuwsbrief eenvoudig afmelden. Wilt u uw
gegevens inzien of wijzigen? Ook dat kunt u
onderaan de nieuwsbrief regelen. Natuurlijk
kunt u ook altijd even contact met ons
opnemen.
info@cyber-adviseurs.nl

Vacatures Cens-or Arbeidsbemiddeling >

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u sjaak.v.d.vlies@cyber-adviseurs.nl toe aan uw adresboek.

