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Als uw antwooord ‘ja’ is, dan bent u wellicht bereid te helpen bij

de ontwikkeling van de TCT producten. In het bijzonder stellen wij

uw inbreng op prijs in het definiëren van de specificaties van

software en/of het testen van het product dat wordt ontwikkeld.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over ons TCT

project en hoe u betrokken kunt worden, stuur dan aub een e-

mail aan Rob VERSTEEG: r.versteeg@endurance.nl

Project Coördinator Nederland

Endurance (NL)

Modemweg 37, 3821 BS Amersfoort, Nederland

T +31 33 450 83 33

E info@endurance.nl

tomo-digital.com

Bent u een school, trainingsorganisatie, universiteit of 

werkt u binnen het beroepsonderwijs?



Het Tomorrow Comes Today project (TCT) is een initatief van 5

partners vanuit Frankrijk, Polen, Nederland en Slowakije met als doel de

toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die een training

volgen, maar ook van studenten en stagiaires binnen de EU te

vergroten met de inzet van innovatieve software die betrokkenen vanuit

het beroepsonderwijs bindt met werkgevers.
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DATABASE

Ontwikkel een gratis 

database voor

Werkgever met uw

stage profiel
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