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De bibliothecaris als
competentiemanager
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UB brengt competenties Gasunie
Research in beeld

N.V. Nederlandse Gasunie

De Universiteitsbibliotheek
Groningen helpt Gasunie Research
al haar kennis in beeld te brengen.

Gasunie Trade & Supply

Gastransport Services

Daarnaast is ook gestart met het in
kaart brengen van competenties.

Gasunie Research

Competentiemanagement speelt
hierin een belangrijke rol.

Energy Knowledge Center
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men door ICT-systemen voor kennis- en competentiemanagement
samen te voegen zoals bij Gasunie
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