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CONNECT! - CARRIÈREDAG
INSPIREER - INFORMEER - INTRODUCEER
Connect! is hét netwerk- en carrière-evenement
van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van
Amsterdam. Dit evenement biedt een geweldige
ontmoetingsmogelijkheid voor studenten, alumni,
professionals en technische recruiters.
De carrièredag bestaat uit bedrijfspresentaties,
carrière-workshops, een beurs met stands van
technische bedrijven en Europese universiteiten
die masteropleidingen aanbieden. We sluiten de
dag af met een netwerkborrel.
De Faculteit Techniek is een van de meest
toonaangevende scholen in zijn soort in Nederland. We hebben uitstekende contacten met
nationale en internationale bedrijven en overheidsinstellingen, resulterend in praktijkgerichte
en zakelijk relevante onderwijsprogramma's.
Onze studenten doen waardevolle ervaringen op
in hun toekomstige werkomgeving door middel
van stages en werkervaringsplekken.

Bovendien ontwikkelt de Faculteit Techniek voortdurend nieuwe cursussen voor
professionals op verzoek van onze industriële
partners.
Bij Faculteit Techniek zijn meer dan 6.800
studenten ingeschreven bij de volgende
bacheloropleidingen:
► Aviation (Aviation Logistics; Security &
Technology; Flight Operations; Maintenance,
Repair & Overhaul; Flight; Air Traffic
Management; Honours Programme
Engineering; Honours Programme
Management)
► Built Environment (Architectuur;
Stedenbouwkunde; Architectonische Techniek;
Projectmanagement; Assetmanagement;
Constructie; Water; Mobiliteit)
► Engineering (Sustainable Energy Systems;
Mechatronics & Robotics; Mechanical
Engineering; Interaction Engineering; Intelligent
Devices & Sensors; Industrial Design
Engineering; Business Engineering)
► Forensisch Onderzoek
► Logistiek (Logistics Engineering and Logistics
Management)
► Maritiem Officier (Nautisch, Technisch)
► Toegepaste Wiskunde

PROGRAMMA
Stage en banenmarkt met Nederlandse en
internationale bedrijven en werving- en selectiebureaus die actief zijn in techniek.
Bedrijfspresentaties met een algemene
bedrijfsintroductie en informatie over carrièrekansen, zoals stages, afstudeeropdrachten,
traineeships en vacatures.
Bedrijfsinterviews voor stages en banen
(optioneel). Studenten kunnen zich aanmelden
voor de interviews door vooraf hun CV te sturen.

Informatiestands van universiteiten met
masterstudies uit binnen- en buitenland.
Carrière-workshops met tips & tricks voor
sollicitatiegesprekken; hoe bouw je een
internationale carrière op, hoe werkt personal
branding via social media en meer.
Informatiesessies over studie en stage in het
buitenland in samenwerking met het International
Office, gekoppeld aan de aanwezige internationale bedrijven en universiteiten.
Alumnipresentaties van onze afgestudeerden.
Zij delen hun werkervaringen bij verschillende
technische bedrijven.

DOELGROEP
►
►
►
►
►
►

6.800+ bachelorstudenten van de Faculteit
Techniek.
Onze alumni - jonge professionals die bij
technische bedrijven werken.
Nederlandse en internationale technische
bedrijven.
Technische universiteiten die masterprogramma's aanbieden.
Gemeente- en overheidsinstellingen.
Recruitmentbureaus die werkzaam zijn op het
gebied van technologie.

Neem ook deel aan onze carrièredag als
exposant!

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
U krijgt de gelegenheid om in contact te komen
met duizenden potentiële stagiairs /
medewerkers en netwerken met andere
technische bedrijven en universiteiten.
► Uw bedrijfslogo wordt weergegeven in alle
"Connect!" marketingmaterialen en op de
officiële website van het evenement.
►

www.techcareerday.nl

Uw bedrijfspresentatie wordt opgenomen in
het programma.
► U krijgt de mogelijkheid om kandidaten vooraf
te selecteren in een interviewsetting.
► U krijgt een beursstand (koffie en lunch zijn
inbegrepen).
►

UW BIJDRAGE
Stand Pakket: € 750
Inclusief een stand (3x2m), koffie / thee, lunch en
deelname aan de netwerkborrel voor max. twee
vertegenwoordigers.
► Stand + Interview Pakket: € 900
inclusief een stand (3x2m), koffie / thee, lunch en
deelname aan de netwerkborrel voor max. twee
vertegenwoordigers, een interviewkamer en
ondersteuning bij interviewregistraties en
planning.
►

HOE BOEKT U EEN STAND?
Vul het registratieformulier in via onze website:
www.techcareerday.nl

CONTACT

De Hogeschool van Amsterdam is een educatieve
non-profit organisatie. We verwelkomen
sponsoring voor dit uniek carrière-evenement.
Neem contact met ons op, zodat we een op maat
gemaakt sponsorpakket voor uw bedrijf kunnen
maken.

Viktória Balla-Kamper
Projectleider
T +31 (0)6 211 57720
E v.balla-kamper@hva.nl
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