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Education Corner @ Indumation

Rittal één van de initiatiefnemers van het Education Concept
Eén van de resultaten uit de recente sectorbevraging naar de activiteit bordenbouw in
Vlaanderen - voorgesteld eind 2012 op het allereerste Belgische Bordenbouw
Colloquium - was de nood aan goed geschoolde medewerkers. Vanuit de sector bleek
toen een grote vraag te bestaan naar een betere voorbereiding van studenten in de
scholen. Samen met partners ABB, EPLAN en Phoenix Contact besloot Rittal daar iets
aan te doen.
Education Concept
De Belgische bordenbouw kampt met een tekort aan technisch personeel. Daarbij komt nog
dat de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven momenteel te groot is. ABB, EPLAN, Phoenix
Contact en Rittal namen het heft in eigen handen en bedachten samen het Education
Concept. Het concept heeft tot doel meer leerlingen te motiveren om voor een carrière in de
sector van de bordenbouw en meteen ook voor werkzekerheid te kiezen.
Daartoe ontwikkelden de 4 partners een stuurbord. Een zelfbouwpakket, exclusief voor
scholen, dat bestaat uit hightech didactisch materiaal en de nieuwste technologieën op vlak
van bordenbouw.
Indumation 2013
Het stuurbord wordt onder de noemer Education Corner @ Indumation gelanceerd tijdens de
vakbeurs Indumation (24-26 april 2013 – Kortrijk Xpo) op de gezamenlijke stand van EPLAN,
Phoenix Contact en Rittal (hal 6 – B04).
Education Day
Het blijft niet bij een éénmalige kennismaking met het concept op Indumation. Om de
doorgroei van leerlingen naar de bordenbouwsector verder te promoten, organiseren de
partners een Education Day. Docenten en studenten krijgen er meer uitleg over het principe
van het Education Concept en over de technologieën achter het speciale stuurbord. Afspraak
op woensdag 22 mei 2013 in de Plantijn Hogeschool in Boom. Inschrijven kan via
www.switchingonthefuture.be.
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Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. De toonaangevende software providers Eplan en Mind8 dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal systeemoplossingen aan met
interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 11 productiesites, 64
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10.000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.
Bijkomende info

Rittal nv/sa
Guy Van der Veken
Tel.: 09-353 91 11
Email: marketing@rittal.be
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