PROGRAMMA / PROGRAM

CAREER DAY
DINSDAG 7 MEI 2019
TUESDAY, MAY 7, 2019
@ATLAS Theater Emmen

Welkom / Welcome!
Vandaag zet je een belangrijke stap in jouw carrière. Je gaat namelijk op zoek
naar een stageplaats, een interessante afstudeeropdracht of wie weet spreek
je vandaag jouw toekomstige werkgever, het is allemaal mogelijk! Wellicht ben
je nog maar net begonnen aan je studie en is een stage voor jou nog ver weg.
Dan is deze dag ideaal om je alvast te oriënteren op wat het werkveld jou
allemaal te bieden heeft.
In dit programmaboekje vind je naast het programma voorzien van de
juiste ruimtes ook meer informatie over de aanwezige bedrijven en over de
workshops die we aanbieden.
Dus laat je inspireren door onze boeiende gastspreker, stel jouw vragen aan
het panel, pitch jezelf op de bedrijvenmarkt, maar vooral:

VEEL PLEZIER!

Today you are taking an important step in your career. You get the opportunity
to look for an internship, an interesting graduation assignment or you may
even meet your future employer today, everything possible! Perhaps you have
just started your studies and an internship is still far away for you. Then this day
is great to look around and see what opportunities you have in the future.
In this brochure you will find the program with the right rooms, but also more
information about the companies who are present and more information about
the workshops that we offer.
So get inspired by our fascinating guest speaker, ask your questions to the
panel, pitch yourself on the company market, but above all:

HAVE A GREAT DAY!
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Programma

Program

12:30 - 12:50

Registratie

12:30 - 12:50

13:00 - 13:10

Plenair programma 						Rabobank zaal

13:00 - 13:10
Plenary program
							
		With the help of our host of the day, Alya Assen, you will discover what
career opportunities there are for you. Alya owns Growing Emmen, the
most entrepreneurial network of Emmen. In addition, Alya works from her
company De Wereldverbinder on various change processes “to connect
people to each other and thus make the world a bit more beautiful”.

Rabobank venue

13:10 - 14:00

Rabobank venue

		Onder leiding van dagvoorzitter Alya Assen ga jij vandaag ontdekken welke
carrièremogelijkheden er voor jou in het verschiet liggen. Alya is eigenaar
van Growing Emmen, het meest ondernemende netwerk van Emmen.
Daarnaast werkt Alya vanuit haar bedrijf De Wereldverbinder aan diverse
verandertrajecten “om mensen aan elkaar te verbinden en zo de wereld
een stukje mooier te maken”.
13:10 - 14:00

Sander Duivestein

Rabobank zaal

		Sander Duivestein is spreker, trendwatcher, internetondernemer,
adviseur, auteur en columnist over de impact van nieuwe technologie. In
Sander’s ogen verandert technologie de wereld in een razendsnel tempo.
“Versnelde verandering is de enige constante in het digitale tijdperk”.
Het is Sander’s missie om te duiden wat de impact van technologie is op
mens, bedrijf en maatschappij. Bedrijven moeten geen weerstand bieden
aan nieuwe technologie, maar deze juist aangrijpen om te veranderen. Het
is Digitaal Darwinisme. Het is adopt or die!
14:00 - 14:30

Panelgesprek

Rabobank zaal

14:00 - 14:30
Panel interview
		
		Every year hundreds of students graduate from NHL Stenden University of
Applied Science, but where are they now? We are interviewing:
			
- Mark Bokhorst: Manager of CIMSOLUTIONS, alumnus of the
Computer Science program.
			
- Michel Mohlmann: Product Engineer at Fokker Aerostructures,
alumnus of the Mechanical Engineering program.
			
- Milou Spang: Junior Test Engineer at Wavin, alumna of the Life
Science program.

Rabobank venue

14:30 - 17:00
Company market
		
		At the company market, more than 60 companies are ready to get to
know you. Internships, graduation assignments and starters vacancies: you
will find it all there!

Lobby

Foyer

Bedrijvenmarkt

		Op de bedrijvenmarkt staan meer dan 60 bedrijven klaar om met jou
in gesprek te gaan. Van stageplaatsen, afstudeeropdrachten tot aan
startersvacatures: je vind het er allemaal!
		

Sander Duivestein

		Sander Duivestein is a speaker, trend watcher, internet entrepreneur,
consultant, author and columnist on the impact of new technology. In
Sander’s opinion, technology is changing the world at lightning speed.
“Accelerated change is the only constant in the digital age.” It is Sander’s
mission to clarify the impact of technology on people, companies and
society. Companies should not resist new technology, but rather use it to
change. It is Digital Darwinism. It is adopt or die!

		Elk jaar studeren er honderden studenten af aan NHL Stenden Hogeschool,
maar waar staan ze nu? We gaan in gesprek met:
			
- Mark Bokhorst: Manager van CIMSOLUTIONS, alumnus van de
opleiding Informatica.
			
- Michel Mohlmann: Product Engineer bij Fokker Aerostructures,
alumnus van de opleiding Werktuigbouwkunde.
			
-Milou Spang: Junior Test Engineer bij Wavin, alumna van de
opleiding Life Science.
14:30 - 17:00

Registration

(Zie pagina 6 - 13 voor alle deelnemende bedrijven)

		Workshopprogramma

Diverse zalen

		

(See pages 6 - 13 for all participating companies)

		Gedurende de middag worden er in verschillende ruimtes workshops
gehouden. Korte workshops van ca. 30 minuten waarin je kennismaakt met
een bedrijf, nieuwe skills vindt of op de hoogte wordt gebracht van de
nieuwste ontwikkelingen. VOL = VOL

		Workshop program
		
		Workshops are held in various rooms during the afternoon. Short
workshops (30 minutes) in which you will get to know a company, learn
new skills or will get informed on the latest developments. LIMITED SPACE

		

(Zie pagina 14 - 15 voor het workshopoverzicht)

		

(See page 14 - 15 for the workshop overview)

17:00 		

Einde Career Day
17:00 		

End of Career Day

4 - NHL Stenden University of Applied Science

CAREER DAY - 5

Various rooms

Bedrijvenmarkt
2Uitzendbureau B.V.

2Uitzendbureau houdt zich bezig met het bemiddelen van hbo’ers richting de arbeidsmarkt. Daarbij gaat
het zowel om stagiaires, afstudeerders en Young Professionals. Ons werkgebied is Noord en Noordoost
Nederland.

Company Market
Centric

2Uitzendbureau is involved in mediating HBO students towards the labor market. This includes interns,
graduates and Young Professionals. We focus on jobs in the North and Northeast of the Netherlands.

Aareon Nederland B.V.

Aareon is een internationaal ICT bedrijf dat software ontwikkelt voor de vastgoedmarkt. We ontwikkelen
een breed scala aan producten van ERP tot aan apps en portalen, waarbij innovatie, samenwerking en
ontwikkeling belangrijk zijn.
Aareon is an international IT company that develops software for the real estate market. We develop a
wide range of products from ERP, apps and portals, where innovation, collaboration and development
are important.

Afterpay

AfterPay is dé online betaalmethode waarmee je als consument pas betaalt na ontvangst van
je bestelling. Met meer dan honderd enthousiaste collega’s werken we iedere dag hard aan het
optimaliseren en innoveren van onze service. Alle applicaties worden ontwikkeld, beheerd en
geoptimaliseerd vanuit ons IT-headquarter in Heerenveen.

As a Centric employee you are part of one of the largest IT organizations in the Netherlands. Have
you ever scanned your groceries yourself at the supermarket? Have a proof of identity made at your
municipality? There is a good chance that you were dealing with Centric products and services. We
supply software and infrastructure to hundreds of organizations in the Netherlands and abroad.

ChipSoft

Als werktuigbouwkundig ingenieursbureau is AKOS al sinds 1969 een betrouwbare kennispartner
voor de industrie. Door de unieke combinatie van ons ingenieursbureau met een gespecialiseerde
recruitmentservice kunnen wij snel en flexibel inspelen op de groeiende vraag naar hoogwaardige
technische kennis en capaciteit.

CIMSOLUTIONS B.V.

Asysco is een internationaal opererend IT bedrijf. Wij bouwen hightech transformatie software. Wij geven
de gedateerde IT systemen van onze klanten weer een toekomst door hun programmatuur en data te
moderniseren naar moderne technologie.
Asysco is an internationally operating IT company. We build high-tech transformation software. We
prepare the dated IT systems of our customers for the future by modernizing their software and data to
modern technology.

Autonational B.V.

Autonational is een vooruitstrevend internationaal bedrijf gevestigd in IJlst. Innovatie en creativiteit
zijn voor ons belangrijke kernwaarden. We ontwerpen, produceren en optimaliseren in de High-end
Machinebouw. Wij werken voor grote gerenommeerde internationale bedrijven in de Aerospace,
Automotive, Infrastructure en Industry.
Autonational is a progressive international company based in IJlst. Innovation and creativity are
important core values for us. We design, produce and optimize in the High-end Machine Building. We
work for large reputable international companies in the Aerospace, Automotive, Infrastructure and
Industry.

BAM Bouw en Techniek
Regio Noord

BAM Bouw en Techniek ontwikkelt, ontwerpt, realiseert, beheert, onderhoudt, renoveert en
verduurzaamt onze gebouwde omgeving integraal: bouw, elektrotechniek, werktuigbouw, energie,
meet- en regel, en data-analyse (inzet algoritmen).
BAM Bouw en Techniek develops, designs, realizes, manages, maintains and renovates our built
environment integrally: construction, electrical engineering, mechanical engineering, energy,
measurement and control, and data analysis (use of algorithms).

Brink Group

Cyber Security Partners

Brunel

Brunel is een wereldwijd zakelijk dienstverlener, gespecialiseerd in projectmanagement, detachering
en consultancy in onder andere de vakgebieden Engineering en IT. Dit doen we samen met meer dan
10.000 collega’s in 36 landen. Wij bieden (Young) professionals zoals jij uitdagende opdrachten die
passen bij je kwaliteiten en carrière wensen.
Brunel is a global business services provider, specialized in project management, secondment and
consultancy in the Engineering and IT field. We do this together with more than 10,000 colleagues in 36
countries. We offer (Young) professionals like you challenging assignments that match your qualities and
career needs.
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Cyber Security Partners heeft als doel om midden- en kleinbedrijven te ondersteunen in de “internet”
beveiliging van ICT- systemen en netwerken. Wij scannen, verbeteren, certificeren en trainen op het
gebied van cyberweerbaarheid en beveiliging. Dit bedrijf kent twee stromen: Kantoorautomatisering
algemeen en Industriële automatisering.
Cyber Security Partners aims to support small and medium-sized businesses in the “internet” security of
IT systems and networks. We scan, improve, certify and train in the field of cyber resilience and security.
This company has two flows: Office automation in general and Industrial automation.

DataCentreNext

Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en
innoveren. Ontwikkelingen gaan snel en onderwerpen als cloud, softwaredefined en virtualisatie worden
steeds belangrijker. Wij adviseren onze klanten hierin.
We are an On-Demand Technology Office that helps companies organize, secure and innovate
technology. Developments are fast and topics such as cloud, software-defined and Virtualization is
becoming increasingly important. We give advice to our clients on these matters.

Dataprovider.com

Dataprovider.com is een techbedrijf wat de grootste data-goudmijn, ook wel bekend als ‘het
internet’, omzet in een zoekbare en gestructureerde database. Grote bedrijven, overheden en
onderzoeksinstellingen gebruiken deze gigantische data-index voor, onder andere: marktanalyses,
merkbescherming en het beschermen en optimaliseren van hun websites en domeinen.
Dataprovider.com is a tech company that converts the largest data gold mine, also known as “the
internet,” into a searchable and structured database. Large companies, governments and research
institutions use this gigantic data index for, among other things: market analyzes, brand protection and
the protection and optimization of their websites and domains.

Eekels Technology B.V.

Brink Group is één van de wereldmarktleiders op gebied van trekhaken met meer dan 100 jaar ervaring
in de automobiel sector. Onder het motto Your perfect fit, bieden wij een perfecte en veilige verbinding
tussen vrijwel elk denkbaar voertuig en het materiaal wat men wil vervoeren.
Brink Group is one of the world market leaders in tow bars with more than 100 years of experience in the
automotive sector. Our motto is Your perfect fit. We offer a perfect and safe connection between almost
every conceivable vehicle and the material that one wants to transport.

CIMSOLUTIONS levert al 25 jaar hoogwaardige ICT-diensten en -oplossingen op het gebied van
bestuurlijke, administratieve en industriële automatisering. Wij richten ons op het toepassen van stateof-the-art ICT concepten en technieken met als doel een optimale oplossing voor onze klanten. Niet voor
niets is onze slogan Learn, create and make it work!
CIMSOLUTIONS has been providing high-quality IT services and solutions in the field of administrative,
administrative and industrial automation for 25 years. We focus on applying state-of-the-art ICT concepts
and techniques with the aim of providing an optimal solution for our customers. It is not without reason
that our slogan is Learn, create and make it work!

As a mechanical engineering firm, AKOS has been a reliable knowledge partner in the industry since 1969.
The unique combination of our engineering firm with a specialized recruitment service enables us to
respond quickly and flexibly to the growing demand for high-quality technical knowledge and capacity.

ASYSCO Software B.V.

De schouders eronder zetten en zorg-ICT ontwikkelen die zorgprofessionals optimaal ondersteunt.
Met die spirit startten Hans en Gerrit Mulder in 1986 ChipSoft. Bij ChipSoft werken inmiddels bijna 700
bevlogen zorg- en ICT-professionals samen met tientallen zorginstellingen aan betere zorg.
Prepared to support and develop healthcare IT that optimally supports healthcare professionals. Hans
and Gerrit Mulder started ChipSoft in 1986 with that spirit. At ChipSoft almost 700 enthusiastic healthcare
and IT professionals are working with dozens of healthcare institutions on better healthcare.

AfterPay is the online payment method with which you as a consumer only pay after receiving your
order. With more than a hundred enthusiastic colleagues, we work hard every day to optimize and
innovate our service. All applications are developed, managed and optimized from our IT headquarter in
Heerenveen.

AKOS B.V.

Als Centric’er maak je deel uit van één van de grootste IT-organisaties van Nederland. Heb jij je
boodschappen bij de supermarkt weleens zelf gescand? Een identiteitsbewijs laten maken bij je
gemeente? Grote kans dat je met producten en diensten Centric te maken had. Wij leveren onder meer
software en infrastructuur, aan honderden organisaties in binnen- en buitenland.

Eekels is al meer dan 100 jaar actief in de marktsegmenten Marine & Offshore en Industrie & Infra en
voert projecten en onderhouds- & servicewerkzaamheden uit in de disciplines elektrotechniek en
werktuigbouw. Eekels bezit specifieke expertise op het gebied van elektrotechnische aandrijfsystemen,
walstroomaansluitsystemen, scheepssystemen en procesautomatisering.
Eekels has been active in the Marine & Offshore and Industry & Infrastructure market segments for more
than 100 years and carries out projects and maintenance & service work in the disciplines of electrical
engineering and mechanical engineering. Eekels has specific expertise in the field of electrical drive
systems, shore power connection systems, ship systems and process automation.

European Center for
Evidence-Based Mentoring

European Center for Evidence-Based Mentoring is a network organization of European schools, nonprofit and businesses that offer mentoring and coaching to youth, startups and young professionals. The
center is based in Leeuwarden and it connects 700+ professionals and researchers from all over Europe
and also the US.
European Center for Evidence-Based Mentoring is een netwerkorganisatie van Europese scholen, nonprofitorganisaties en bedrijven die mentoring en coaching bieden aan jongeren, startups en young
professionals. Het centrum is gevestigd in Leeuwarden en verbindt 700+ professionals en onderzoekers
uit heel Europa en ook de VS.
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Bedrijvenmarkt
EveryOffice Recreatie

EveryOffice Recreatie biedt innovatieve hard- en software oplossingen voor de recreatiebranche. Wij
zijn de enige aanbieder in Nederland die alle gebruikte recreatiesoftware binnen een park kunnen
terugbrengen naar één systeem. Wij luisteren naar onze klanten en met alle input blijven wij onze
producten doorontwikkelen. Hierdoor werken we samen aan het Vakantiepark van de Toekomst!

Company Market
InWork Techniek

EveryOffice Recreation offers innovative hardware and software solutions for the leisure industry. We are
the only provider in the Netherlands that can return all used recreational software within a park into one
system. We listen to our customers and we continue to develop our products with their input. This is
how we work on the Holiday Park of the Future!

Fokker Aerostructures
Hoogeveen

Fokker Aerostructures is een erkende, eersteklas specialist in het ontwerp, de ontwikkeling en productie
van lichtgewicht constructies, modules en landingsgestellen voor de luchtvaart- en defensie-industrie.
Wij opereren in de voorhoede van de technologie van vandaag.

InWork has been the business service provider in IT and technology since 2006. Our core business is
finding and connecting professionals. We recruit enthusiastic Professionals and help realize ambitions.
We do this by offering education, training and personal coaching that matches the desired growth path.
We also have challenging projects with interesting clients.

MA-IT My Automation

Fokker Aerostructures is a recognized, first-class specialist in the design, development and production
of lightweight structures, modules and landing gear for the aviation and defense industry. We operate at
the forefront of today’s technology.

Forbo-Novilon B.V.

Dagelijks wordt er door 400 medewerkers gewerkt aan een nieuwe generatie projectmatige en
huishoudelijke vinyl vloerbedekking met innovatieve eigenschappen en dessins. De verschillende
productsoorten worden wereldwijd verkocht. Forbo-Novilon is een dynamische organisatie waarin groei,
vernieuwing en ontwikkeling voorop staan.

HR partner van de mooiste technische bedrijven in midden en Noord-Nederland. Wij plaatsen, dus
niet detacheren, technici bij bedrijven als AWL, Enercon of Wavin. Je komt dus direct in dienst bij onze
partner. Daarnaast begeleiden wij je d.m.v. ons Talent Programma voor een vlammende start van je
carrière.

Manter International B.V.

Matsch Pro & Matsch
Student

Holtkamper BV

Holtkamper is al ruim 90 jaar een Nederlandse fabrikant van tenttrailers/vouwwagens. De tenttrailers van
Holtkamper staan voor kwaliteit, innovatie en opzetgemak. Daarom worden er uitsluitend hoogwaardige
materialen gebruikt zoals: carbon, roestvrijstaal, aluminium en het beste Eco katoen. Daarnaast wordt er
op de R&D afdeling in Emmen constant nagedacht over innovaties en verbeteringen.
Holtkamper has been a Dutch manufacturer of tent trailers/folding trailers for over 90 years. The
Holtkamper tent trailers are known for their quality, innovation and ease of set-up. That is why only highquality materials are used such as: carbon, stainless steel, aluminum and the best Eco cotton. In addition,
innovations and improvements are constantly being considered at the R&D department in Emmen.

Idee101 B.V.

Idee101 maakt innovatieve en gave web-software. Wij zoeken altijd inspirerend en aanstormend talent
voor stages/afstuderen of een baan. Wij zitten in Assen en werken dan vanuit een relaxte werkplek aan
coole dingen. Wil je technische uitdaging? Veel vrijheid? Coole collega’s? Word jij de nieuwe 101’er?
Idee101 makes innovative and cool web software. We are always looking for inspiring and up-and-coming
talent for internships / graduation or a job. We are located in Assen and work on cool things from a
relaxed workplace. Do you want a technical challenge? Much freedom? Cool colleagues? Become a 101
person.

InnoCore pharmaceuticals

InnoCore is gespecialiseerd in formulering, procesontwikkeling en productie van langwerkende en
minimaal invasieve injecteerbare medicijnafgifteproducten. Wetenschappers, polymeerchemici,
procesingenieurs en analytische specialisten werken nauw samen. Het doelgerichte team zet zich in om
producten en diensten te leveren die een toegevoegde waarde bieden aan onze partners en de kwaliteit
van leven van patiënten verbeteren.
InnoCore specializes in formulation, process development and manufacturing of long acting and
minimally invasive injectable drug delivery products. Scientists, polymer chemists, process engineers
and analytical specialist are working close together to deliver products and services that offer added
value to our partners and improve the quality of life of patients.

Uitdagend werk, naadloos aansluitend op je ambitie en tegelijk gericht op je toekomst. Want wat
vandaag je volgende stap is, kan bij Matsch Student heel goed morgen je baan zijn. In zo’n beetje elke
branche: marketing, communicatie, sales, bouw, techniek, laboratoriumtechniek, finance, retail, noem
maar op, hebben we voor jou een passende bijbaan of een leuke eerste baan nadat jij je studie hebt
afgerond!
Challenging work, seamlessly in line with your ambition and at the same time focused on your future.
Because what your next step is today may well be your job tomorrow at Matsch Student. In just about
every industry: marketing, communication, sales, construction, technology, laboratory technology,
finance, retail, you name it, we have a suitable side job for you or a nice first job after you have
completed your studies!

Hochschule Osnabrück biedt diverse masteropleidingen aan, waaronder een aantal interessante duale
opleidingen. Bijvoorbeeld de Master Technology Analysis, Engineering and Management op de campus
in Lingen. Ontdek jouw kansen!
Hochschule Osnabrück offers various master’s programs, including a number of interesting dual
programs. For example the Master program Technology Analysis, Engineering and Management on the
campus in Lingen. Discover your chances!

Manter International B.V. ontwikkelt en fabriceert weeg- en verpakkingsmachines voor aardappelen,
groenten en fruit soorten. Daarnaast biedt Manter klant specifieke maatoplossingen in andere
industrieën. Het bedrijf is gevestigd in Emmen, waar de machines worden ontwikkeld en geassembleerd.
Via een uitgebreid netwerk van dealers en partners vinden Manter machines hun weg over de hele
wereld.
Manter International B.V. develops and manufactures weighing and packaging machines for potatoes,
vegetables and fruit types. Manter also offers customer-specific customized solutions in other industries.
The company is located in Emmen, where the machines are developed and assembled. Manter machines
find their way all over the world through an extensive network of dealers and partners.

HR partner of the most beautiful technical companies in the central and northern Netherlands. We
place technicians at companies such as AWL, Enercon or Wavin, not on secondment. You will therefore
immediately be employed by our partner. In addition, we guide you by means of our Talent Program for a
great start to your career.

Hochschule Osnabrück

MA-IT MyAutomation is kennis leverancier voor de industriële- en kantoorautomatisering. Vanuit
vestigingen in Deventer, Son en Gorinchem zijn onze engineers dagelijks bezig om mooie software
oplossingen voor gerenommeerde klanten te ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden.
MA-IT MyAutomation is a knowledge supplier for industrial and office automation. From offices in
Deventer, Son and Gorinchem, our engineers are busy every day to design, develop and maintain
attractive software solutions for renowned customers.

Every day 400 employees work on a new generation of project-based and household vinyl flooring with
innovative features and designs. The different product types are sold worldwide. Forbo-Novilon is a
dynamic organization in which growth, innovation and development are paramount.

HAED

InWork is sinds 2006 de zakelijke dienstverlener binnen de IT en techniek. Onze corebusiness is het
vinden en verbinden van Professionals. Wij werven enthousiaste Professionals en helpen ambities waar
te maken. Dit doen wij door opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching te bieden die aansluiten bij
het gewenste groeipad. Daarnaast hebben wij uitdagende projecten bij interessante opdrachtgevers.

MCS B.V.

MCS levert full service container logistics. Dat houdt in dat wij niet alleen het transport, maar ook
alle logistiek daar omheen regelen. Het gehele vervoertraject: van zowel het watertransport, als het
wegtransport en op- en overslag, wordt door MCS van A tot Z gefaciliteerd.
MCS provides full service container logistics. This means that we not only arrange the transport, but also
all the logistics around it. The entire transport process: from both water transport, road transport and
storage and transshipment, MCS facilitates from A to Z.

Ministerie van Defensie

Werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen!
Wij verbinden mensen met banen.
Working at Defense. Discover if you can!
We connect people to jobs.

NHL Stenden Hogeschool Masters

Wil je doorgroeien, een meester worden in je vakgebied of ga je juist voor die promotie? Waar je ook
voor gaat, haal het maximale uit jezelf, voor jezelf. Dan kies je voor een professionele (hbo) master van
NHL Stenden Hogeschool.
Do you want to grow, become a master in your field or do you want to go for a promotion? Whatever
you want to do, get the most out of yourself, for yourself. Choose a professional (HBO) master at NHL
Stenden University of Applied Science.

Olympia Techniek

Jouw baan vinden in jouw vakgebied. Iets betekenen in het bedrijf waar je werkt en met een glimlach
naar huis gaan na je werk. Dat is wat wij proberen te bereiken in ons werk. In ons bekende werkgebied
kunnen wij iets betekenen in jouw nieuwe baan of vakantiebaan.
Finding a job in your field. Have a purpose in the company where you work and go home with a smile
after work. That is what we try to achieve in our work. In our working area we can mean something in
your new job or vacation job.

Proxcys B.V.

PROXCYS ontwerpt, ontwikkelt en produceert innovatieve filterapparatuur die wordt gebruikt voor
de productie van biologische geneesmiddelen, hiermee helpen we de kosten van levensreddende
therapieën te verminderen. Kwaliteit, innovatie en ondersteuning zijn de sleutel tot ons succes.
PROXCYS designs, develops and produces innovative filtering equipment used for the production of
biological medicines, thereby helping to reduce the costs of life-saving therapies. Quality, innovation and
support are the key to our success.
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Bedrijvenmarkt
Qbit Cyber Security

Qbit Cyber Security loopt voorop in digitale beveiliging. Wij zijn wat Q is voor James Bond. Analytisch,
menselijk, en betrouwbaar. Qbit geeft organisaties controle over hun digitale beveiliging, verhoogt
het bewustzijn, helpt bij het beheren van de beveiliging en beoordeelt het beveiligingsniveau van
infrastructuren, apparaten en apps.

Company Market
Sogeti Nederland

Qbit Cyber Security is at the forefront of digital security. We are what Q is for James Bond. Analytical,
human, and reliable. Qbit gives organizations control over their digital security, raises awareness, helps
manage security and assesses the security level of infrastructures, devices and apps.

Qlic Internet Solutions B.V.

Quintor

Qlic helpt bedrijven efficiënter werken door slimme, op het bedrijf toegepaste software te ontwikkelen.
Dit doen we met de nieuwste technieken.

Secura B.V.

Spark Holland B.V.

Qlic helps companies work more efficiently by developing smart software applied to the company. We
do this with the latest technology.
Wij maken software die cruciaal is voor het succes van onze klanten. Zij vertrouwen ons hun meest
complexe IT-systemen toe, in de zekerheid dat wij de verantwoordelijkheid nemen. Software die werkt
en die ertoe doet. Zo krijgt iedere student zijn studiefinanciering en komt er cash uit de pinautomaat als
je staat te pinnen.

Spark Holland is a global player in the Liquid Chromatography market, develops and makes automation
solutions for the analytical industry including fixed phase extraction systems. With around 70 employees
we create a very pleasant working environment with highly challenging international development
projects.

Stevens Engineering

Het geleerde in praktijk brengen en de nieuwste technologieën tot je nemen. Als stagiair of afstudeerder
kan je met je eigen opdracht aan komen, maar wij willen ook graag met je meedenken over de
mogelijkheden. Ben je opgegroeid met het web en wil je webapplicaties en software helpen verder door
te ontwikkelen? Heb je ambities om een bedrijf te helpen groeien, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Strukton Rail

Secura is een onafhankelijke, gespecialiseerde beveiligingsexpert met kantoren in Eindhoven en
Amsterdam. In deze snel veranderende digitale omgeving helpen we organisaties om de controle
te nemen over hun digitale beveiliging met een holistische beveiligingsbenadering om tegemoet te
komen aan hun behoeften op het gebied van informatiebeveiliging vanuit een perspectief van mensen,
processen en technologie.

STT Products bv

TCPM Ingenieurs &
Adviseurs

SMST is een internationaal opererend bedrijf dat offshore-apparatuur ontwerpt en bouwt. Het
assortiment omvat een breed spectrum voor de supply chain voor de offshore-industrie. SMST biedt (3D)
offshore-kranen, loopbruggen voor de overdracht van personeel en vracht, toegangs- en vrachttorens en
systemen voor boren, pijpenleggers en marine.
SMST is an internationally operating company that designs and builds offshore equipment. Our product
range covers a broad spectrum for the supply chain for the offshore industry. SMST offers (3D) offshore
cranes, gangways for transfer of personnel and cargo, access & cargo towers and systems for drilling,
pipelay and navy.

WE LOVE ENGINEERING! TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200
medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. Als ingenieurs en adviseurs vinden wij ons vak gewoon het
mooiste dat er is. Daarom blijven we ons dag in dag uit ontwikkelen in onze expertises engineering (inhouse & on-site), industriële veiligheid en projectmanagement.
WE LOVE ENGINEERING! TCPM is an independent engineering and consultancy firm with more than 200
employees and 5 branches in the Netherlands. As engineers and consultants, we think our profession
is simply the best there is. That is why we continue to develop day in day out in our expertise in
engineering (in-house & on-site), industrial safety and project management.

Teqoia Engineering and
Construction Services B.V.

Sherwin Williams Lelystad: a paint company specialized in Automotive Refinish in which a lot of research
is done to serve our customers as well as possible. Develop new technologies and to be able to
technically repair new car paint as sustainable as possible.

SMST Designers &
Constructors B.V.

STT Products ontwerpt en bouwt onder meer speciaal machines en volautomatische assemblagelijnen
voor de hightech maakindustrie.
STT Products designs and builds, among other things, special machines and fully automatic assembly
lines for the high-tech manufacturing industry.

Senbis doet onderzoek naar hoogwaardige toepassingen van polymeren. Dit doen we in opdracht van
klanten, maar we werken ook aan eigen applicaties. Studenten worden voor dat laatste ingezet. In onze
proeffabriek en lab werken we bij ons aan baanbrekende innovaties op het gebied van (bio)polymeren.

Sherwin Williams Lelystad: een verfbedrijf, gespecialiseerd in Automotive Refinish waarin veel onderzoek
gedaan wordt om onze klant zo goed mogelijk te bedienen. Nieuwe technologieën ontwikkelen en zo
duurzaam mogelijk een auto lak technisch te kunnen repareren.

Strukton Rail is een internationale speler die grensverleggende oplossingen bedenkt voor
railinfrastructuur en elektrische systemen in rollend materieel.
Strukton Rail is an international player that develops pioneering solutions for rail infrastructure and
electrical systems in rolling stock.

Senbis conducts research into high-quality applications of polymers. We do this on behalf of customers,
but we also work on our own applications. Students are deployed for the latter. In our test factory and
lab we work on pioneering innovations in the field of (bio) polymers.

Sherwin Williams

Stevens Engineering is een engineeringsbedrijf met de productmarktgroepen Food&Pharma,
Process&Energy en Manufacturing&Machinery. Met ca. 90 medewerkers bedienen wij onze klanten in
voornamelijk de noordelijke provincies. We zijn op zoek naar enthousiaste techneuten die ons verder
helpen in de disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde en automatisering.
Stevens Engineering is an engineering company with the product market groups Food&Pharma,
Process&Energy and Manufacturing&Machinery. With around 90 employees, we serve our customers
mainly in the northern provinces. We are searching for enthusiastic technicians who help us forward in
the disciplines of electrical engineering, mechanical engineering and automation.

Putting what you learned into practice and to become an expert on the latest technologies. As a trainee
or graduate you can come up with your own assignment, but we would also like to think along with you
about the possibilities. Have you grown up with the web and do you want to help further develop web
applications and software? If you have ambitions to help a company grow, then you have come to the
right place.

Secura is an independent, specialized security expert with offices in Eindhoven and Amsterdam. In this
fast pace ever changing digital environment we help organizations to take control of their digital security
with a holistic security approach to meet their needs in information security from a people, process and
technology perspective.

Senbis Polymer
Innovations B.V.

Sogeti - The Technology Leaders. Do you have a passion for technology? Choose a career at Sogeti.
Whether you are a student, young professional or already have experience, with us you get the most
challenging projects and you work together with the best trained IT professionals: 2,500 Technology
Leaders who would like to welcome you in one of our communities.
Spark Holland is een wereldwijde speler in de Vloeibare Chromatografie markt, ontwikkelt en maakt
automatiseringsoplossingen voor de analytische industrie inclusief vaste fase extractie systemen. Met
ca. 70 werknemers creëren we een zeer prettige werkomgeving met zeer uitdagende internationale
ontwikkelingsprojecten.

We make software that is crucial for the success of our customers. They trust us with their most complex
IT systems, with the certainty that we take responsibility. Software that works and that matters. This way,
every student receives his or her student grants and cash comes out of the ATM when you are debiting.

Roxit

Sogeti - The Technology Leaders. Heb jij passie voor technologie? Kies dan voor een carrière bij Sogeti.
Of je nu student bent, young professional of al ervaring hebt, bij ons krijg je de meest uitdagende
projecten en werk je samen met de best getrainde IT-professionals: 2.500 Technology Leaders die jou
graag verwelkomen in één van onze communities.

Teqram B.V.

Teqoia is onderdeel van de Tecq Groep, een financieel gezond bedrijf dat al ruim veertig jaar actief is
in het uitzenden en detacheren van technisch personeel. Teqoia is een samenvoeging van 4 technische
detacheerders. Een nieuw merk dus, maar met jaren aan kennis en expertise.
Teqoia is part of the Tecq Group, a financially stable company that has been active for more than forty
years in the deployment and secondment of technical personnel. Teqoia is a combination of 4 technical
seconders. So a new brand, but with years of knowledge and expertise.
Teqram is een expert in vision gestuurde robotica. Wij ontwikkelen software, producten en
geïntegreerde robotsystemen voor vision gestuurde robotica. Onze klanten bestaan zowel uit
maakbedrijven als robot integratoren.
Teqram is an expert in vision-driven robotics. We develop software, products and integrated robot
systems for vision-driven robotics. Our customers consist of both manufacturing companies and robot
integrators.

The Learning Network

Je kent ons nog wel. De kans is groot dat wij er voor hebben gezorgd dat je jouw schoolboeken kreeg.
Ontzorgen van het onderwijs en een leven lang leren leuker en beter maken zitten diep in ons DNA.
Elke zomer leveren we meer dan 12 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende
studiematerialen aan leerlingen en studenten van het vo, mbo, hbo, wo.
You know us. There is a good chance that we have ensured that you received your school books.
Relieving education and making lifelong learning more fun and better are deep in our DNA. Every
summer we deliver more than 12 million study books, 4 million digital licenses and various study materials
to pupils and students of secondary, vocational, higher professional and university education. We work
with modern technologies. With us you get the opportunity to become
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Bedrijvenmarkt
TME B.V.

TME ontwerpt en bouwt machines en werktuigen op maat. Wij leveren praktische werktuigen voor het
transporteren en installeren van offshore windmolens, heavy-duty installaties voor het verwerken van
bulkgoederen en bouwen complete beton- en asfaltcentrales op maat. Ons team bestaat uit ervaren
engineers en wij leveren al jarenlang betrouwbare en excellente oplossingen.
TME focuses on designing and building customized machines and tools. We supply practical tools for
transporting and installing offshore wind turbines, heavy-duty installations for the processing of bulk
goods and we build complete custom concrete and asphalt plants. Our team consists of experienced
engineers and we have been providing reliable and excellent solutions for many years.

TT-Engineering

TT-Engineering is een werktuigbouwkundig ingenieursbureau met een interne projecten in Zwolle en
externe projecten bij onze landelijke klantenkring. Je kunt in een grote diversiteit aan branches aan
verschillende uitdagende projecten werken. Jouw persoonlijke wensen en ontwikkeling stellen wij
daarbij centraal!
TT-Engineering is a mechanical engineering firm with internal projects in Zwolle and external projects at
our national clientele. You can work on a variety of challenging projects in a wide variety of industries.
Your wishes and personal development are important to us.

USG Engineering
Professionals

Wij openen deuren voor jou. Met ons netwerk kom je binnen bij gerenommeerde namen als ASML, Philips
en Fokker. Tijdelijk, vast of op projectbasis. Je staat bij ons onder contract en hebt de mogelijkheid om
over te stappen naar een ander project of opdrachtgever, waarbij je zekerheid behoudt.
Doors open for you anywhere with our help. With our network you get to present yourself to renowned
companies such as ASML, Philips and Fokker. Temporary, permanent or on a project basis. You are under
contract with us and you have the option to switch to another project or client, while retaining certainty.

VDNK Consultancy B.V.

Werk en Vakmanschap

Westerman Multimodal
Logistics

WOODselect Engineering &
IT Solutions

Xelvin Noord BV

Yacht IT Groningen

Webstores | Digital Partner

YER Technology & IT

Wepro

Bij Wepro werken vakmensen. Technisch specialisten die op diverse terreinen inzetbaar zijn. En omdat
we onze collega’s centraal stellen, verbinden zij zich graag langdurig aan ons. Volop kansen voor
zelfontplooiing, want groei en ontwikkeling staat bij ons voorop!
Professionals work at Wepro. Technical specialists who can be deployed in various fields. And because
we put our colleagues first, they like to commit themselves to us for a long period of time. There are
plenty of opportunities for self-development, because growth and development are our priority!
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YER Technology & IT biedt je de kans om aan de slag te gaan bij de meest toonaangevende en
innovatieve organisaties in heel Nederland waarbij je in dienst komt van YER. Wij bieden daarnaast ook
Talent Development Programmes (traineeships) aan binnen verschillende branches: Automotive, Bouw &
Infra, Elektrotechniek, Energie, Food, Feed & Pharma, Industriële Automatisering, High Tech, Offshore &
Chemie en Rail.
YER Technology & IT offers you the opportunity to work for the leading and innovative organizations in
the Netherlands. You will be employed by YER. We also offer Talent Development Programs (traineeships)
within various branches: Automotive, Construction & Infrastructure, Electrical Engineering, Energy, Food,
Feed & Pharma, Industrial Automation, High Tech, Offshore & Chemistry and Rail.

YoungCapital NEXT

Webstores is de digitale partner voor ambitieuze organisaties en specialist in de branches Business
Commerce, Leisure en Mobility. Een team van ruim 40 medewerkers werkt dagelijks vanuit Zwolle en
Hardenberg voor opdrachtgevers uit het hele land. We combineren strategie, creativiteit en technologie.
Samen met de klant, zij aan zij, betrokken en transparant.
Webstores is the digital partner for ambitious organizations and a specialist in the Business Commerce,
Leisure and Mobility branches. A team consisting of more than 40 employees works daily from Zwolle
and Hardenberg for clients from all over the country. We combine strategy, creativity and technology.
Together with the customer, side by side, involved and transparent.

Yacht IT Groningen bemiddelt professionals binnen IT in Noord-Nederland en biedt gave opdrachten op
het gebied van de nieuwste technologieën. Zo moet je denken aan rollen als data scientist, technical
engineer, developer en business information manager. Wij vinden het belangrijk om naast je technische
skills ook te werken aan je softskills. Wij organiseren gave community avonden waarin we met elkaar
kennis delen en leuke dingen doen!
Yacht IT Groningen mediates professionals within IT in the Northern Netherlands and offers cool
assignments in the field of the latest technologies. You have to think of jobs such as data scientist,
technical engineer, developer and business information manager. We believe it is important to work on
your soft skills in addition to your technical skills. We organize cool community evenings in which we
share knowledge and do fun things together!

Vrieling ICT Services is onderdeel van Vrieling Adviesgroep. Vrieling ICT Services werkt met een
enthousiast, kundig en dynamisch team aan de automatisering en ondersteuning van Vrieling
Adviesgroep.
Vrieling ICT Services is part of Vrieling Adviesgroep. Vrieling ICT Services works with an enthusiastic,
knowledgeable and dynamic team on the automation and support of Vrieling Adviesgroep.

Xelvin is specialist in het detacheren van ondernemende technici. Xelvin gelooft in een persoonlijke
touch, in elkaar kennen. Niet voor niets nemen de consultants regelmatig een kijkje in de keuken van
opdrachtgevers. Want alleen zo is het mogelijk adequaat in te spelen op de specifieke vragen en
behoeften van bedrijven en medewerkers.
Xelvin is a specialist in the secondment of entrepreneurial technicians. Xelvin believes in a personal
touch, knowing each other. Therefore, the consultants regularly visit the clients. Because only this way is
it possible to respond adequately to the specific questions and needs of companies and employees.

Hallo Stage is a matching app for internships. It gives companies and students the opportunity to
“tinder” with each other for an internship.

Vrieling ICT Services

WOODselect Engineering & IT Solutions is een adviesbureau voor projecten in de techniek en IT. Als
junior professional werk je aan uiteenlopende projecten bij onze opdrachtgevers. Je wordt volop
uitgedaagd om je verder te ontwikkelen en uiteraard begeleiden wij jou in dat traject.
WOODselect Engineering & IT Solutions is a consultancy for projects in technology and IT. As a junior
professional you work on a variety of projects at our clients. You will be challenged to develop yourself
further and of course we guide you in that process.

VIRO is een internationaal multidisciplinair ingenieursbureau met vestigingen in Nederland, Duitsland
en Oostenrijk en heeft opdrachtgevers en projecten over de hele wereld. Onze meer dan 750
medewerkers zijn enorm gedreven en hebben een passie voor hun professie en werken aan o.a.
haalbaarheidsonderzoeken, concept-, basic- en detailengineering en leveringen van prototypes.

Hallo Stage is een matchingapp voor stageplaatsen. Het stelt bedrijven en studenten in de gelegenheid
met elkaar te “tinderen” voor een stageplaats.

Westerman Multimodal Logistics is een allround logistiek dienstverlener die onze opdrachtgevers een logistieke
totaaloplossing biedt. We zijn zowel nationaal als internationaal (Scandinavië, China, Thailand, Vietnam) gericht
en make gebruik van vervoersmogelijkheden over de weg, het spoor en het water (met zelfs een eigen barge!).
Op deze manier kan onze klant altijd de keuze maken voor de meest efficiënte vervoersmodaliteit.
Westerman Multimodal Logistics is an all-round logistics service provider that offers our clients a total
logistics solution. We are focused both nationally and internationally (Scandinavia, China, Thailand,
Vietnam) and we make use of transport options by road, rail and water (with even our own barge!).
Because of this, our customer can always choose the most efficient transport mode.

VIRO is an international multidisciplinary engineering firm with offices in the Netherlands, Germany and
Austria and has clients and projects all over the world. Our more than 750 employees are enormously
driven and have a passion for their profession and work among other things on feasibility studies,
concept, basic and detail engineering and deliveries of prototypes.

VPB/Dutch TechZone

Bij Werk en Vakmanschap zijn we op zoek naar jou! Jij zoekt een technische baan en wij hebben een
netwerk van meer dan 13.000 potentiële werkgevers. Jij bent van grote toegevoegde waarde en dát
maken wij jouw toekomstige werkgever duidelijk. Wij bemiddelen in structurele oplossingen voor zowel
het bedrijf, als de techneut!
At Werk en Vakmanschap we are looking for you! You are looking for a technical job and we have a
network of more than 13,000 potential employers. You are of great added value and we emphasize this
to your future employer. We mediate in structural solutions for both the company and the technician!

\VDNK\ is opgericht in 2010 en staat voor Value, Drive, Network & Knowledge. Wij zijn een
gespecialiseerd bureau actief in Recruitment & Development. Vanuit twee vestigingen in Groningen en
Zwolle bedienen wij klanten in de industrie & energiesector.
\VDNK\ was founded in 2010 and stands for Value, Drive, Network & Knowledge. We are a specialized
agency active in Recruitment & Development. We serve customers in the industry & energy sector from
two locations in Groningen and Zwolle.

VIRO

Company Market

Wij leiden jou op tot gecertificeerde young professionals middels een inhoudelijke bootcamp en ons
persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Als gecertificeerd young professional treed je via ons in dienst
bij regionale opdrachtgevers of multinationals als Atos, KLM, Nationale Nederlanden, Achmea, DHL of
Enable-U. Iedere 2 maanden starten landelijk traineeships op het gebied van o.a. Java, C# .NET, BI/Big
Data en Informatie Analyse.
We train you to become certified young professionals by attending and participating in a substantive
boot camp and our personal development program. As a certified young professional, you will be
employed by us at regional clients or multinationals such as Atos, KLM, Nationale Nederlanden, Achmea,
DHL or Enable-U. National traineeships start every 2 months in the areas of Java, C # .NET, BI / Big Data
and Information Analysis.

Zapphire

Zapphire is een ambitieuze organisatie met de missie om de kwaliteit, veiligheid en efficiency van de
(zorg)dienstverlening van zorginstellingen en lokale overheden op een zo hoog mogelijk plan te brengen.
Dit doen we door samen met onze klanten en partners veilige en betrouwbare software te ontwikkelen
waarmee deze organisaties boven instellingsniveau slimmer met elkaar kunnen samenwerken.
Zapphire is an ambitious organization with a mission to bring the quality, safety and efficiency of the
(care) services of care institutions and local governments to the highest possible level. We do this by
developing safe and reliable software together with our customers and partners that enable these
organizations to collaborate more intelligently above institution level.
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Workshops

Tijd

Ruimte

Bedrijf

Workshop

Inhoud

Time

Room

Company

Workshop

Content

14:45 – 15:15 uur

Zaal A

Eekels

Building a ‘state of
the art’ Automation
platform for the
Maritime Industry

In deze workshop demonstreren we de nodige kenmerken voor het
bouwen van een automatiseringsplatform voor de maritieme industrie.
Bovendien laten we je ons eigen platform zien op basis van Linux /
.Net / C #, dat alle voldoet aan alle kenmerken en meer.

2:45 – 3:15 P.M.

Room A

Eekels

Building a ‘state of
the art’ Automation
platform for the
Maritime Industry

In this workshop we demonstrate the necessary characteristics for
building an Automation platform for the Maritime Industry. On top of
that we will show you our own platform based on Linux/.Net/C# which
meet all the characteristics and more.

Zaal B

Proxcys

Proxcys is een cocktail
van technieken

Proxcys ontwikkelt state-of-the-art radiale filters. Ervaar in deze
workshop zelf hoe je met onze gespecialiseerde systemen medicijnen,
maar ook een cocktail kan maken. Alle facetten binnen Proxcys komen
aan bod: Life-Science, Werktuigbouwkunde, Informatica en Chemie.

Room B

Proxcys

Proxcys is a cocktail
of techniques

Proxcys develops state-of-the-art radial filters. Experience in this
workshop how you can make medicines, but also a cocktail with our
specialized systems. All facets within Proxcys are covered: Life Science,
Mechanical Engineering, Informatics and Chemistry.

Zaal C

YoungCapital
Next

Hoe weeg je een
olifant zonder
weegschaal?
Leer omgaan met
(on)verwachte
sollicitatievragen!

Straks ga jij solliciteren en dan wordt je geconfronteerd met (on)
verwachte vragen. In een interactieve workshop gaan wij jou
voorbereiden op de meest gestelde en onverwachte vragen. Tijdens
de workshop gaan we korte, spontane gesprekken voeren, krijg jij
feedback en handvatten om straks bij je volgende sollicitatiegesprek
een killer-first-impression te maken. Ben jij erbij?

Room C

YoungCapital
Next

Soon you will be applying for jobs and then you will be confronted with
(un) expected questions. In an interactive workshop we will prepare you
for the most frequently asked and unexpected questions. During the
workshop we will have short, spontaneous conversations, you will receive
feedback and tools to make a killer first impression later on during your
next job interview. Are you there?

Zaal D

TCPM
Ingenieurs &
Adviseurs

How do you weigh
an elephant without
a scale? Learn how
to deal with (un)
expected questions
during your
jobinterview!

Jouw ontwikkeling na
jouw opleiding!

Wat ga je doen aan jouw ontwikkeling na jouw studie? TCPM is een
ingenieurs- en adviesbureau dat goede mogelijkheden biedt om je
(snel) te ontwikkelen. Heb jij daar zelf al wel over nagedacht?

Room D

TCPM
Ingenieurs &
Adviseurs

Your development
after your studies!

Which actions will you take to develop yourself after your studies? TCPM
is an engineering and consultancy firm that offers good opportunities for
you to develop (quickly). Have you thought about it?

Zaal A

CIMSOLUTIONS

DevOps, cross the line

We gaan stellingen presenteren en bespreken over hoe software in
een Enterprise context opgeleverd gaat worden. Studenten kunnen á
la ‘cross the line’ principe hun keuze aangeven. Per stelling wordt er
kort een toelichting over DevOps en software ontwikkeling gegeven.

Room A

CIMSOLUTIONS

DevOps, cross the
line

We will present propositions and discuss how software will be delivered
in an Enterprise context. Students can indicate their choice according
to the “cross the line” principle. A brief explanation of DevOps and
software development is given for each statement.

Zaal B

InWork Techniek

LIKE A BOSS: leiderschaps communicatie
stijlen voor werktuig
bouwkundigen

Werktuigbouwkundigen opgelet! Lust jij wel een challenge op deze
bedrijvendag? Kom dan naar de ‘Like a boss’ training en ontdek jouw
leiderschapscommunicatiestijl in 30 minuten en pas dit toe in de
challenge…

Room B

InWork Techniek

Attention to all mechanical engineers! Would you like a challenge on
this company day? Come to the “Like a boss” training and discover
your leadership communication style in 30 minutes and apply this in the
challenge …

Zaal C

Spark Holland

Het UHPLC systeem
van de toekomst

Laboratorium analyses moeten sneller, gevoeliger, goedkoper
en robuuster, waardoor UHPLC de nieuwe standaard wordt in
chromatografie. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee
op het gebied van hardware en software? Wat zijn de nieuwste
ontwikkelingen, innovaties en trends?

LIKE A BOSS:
leadership
communication
styles for mechanical
engineers

Room C

Spark Holland

The UHPLC system of
the future

Laboratory analyzes must be faster, more sensitive, cheaper and more
robust, making UHPLC the new standard in chromatography. What
challenges does this entail in terms of hardware and software? What are
the latest developments, innovations and trends?

Room D

Stevens
Engineering

How do you develop
a unique machine?

Customers often have an idea to produce their product faster or
differently or to optimize their existing production line. However,
the required machines are often not available on the market. The
Manufacturing & Machinery group of Stevens Engineering not only
develops customer-specific machines, tools or software, but can also
deliver turn-key.

Room A

\VDNK\
Consultancy BV

Spotting talent

During the workshop you discover the usefulness and necessity of
personal development. When and why would you use it? And how
do you do it? With DISCOVER, a tool for Personal Leadership. What is
talent? How do you recognize talent? Why talent development? What
added value do you have for a team? The session is aimed at inspiring
participants to start with personal leadership and to take control of
(the start of) their career. All participants go home with an assignment
booklet in which they have discovered their own ‘behavioral style’,
motives and talents.

Room B

Olympia

LinkedIn: Kickstart
your network

What is the marketing idea of your profile? How can you make this work
for you and how can a profile and your network be built? What is your
goal with your profile and who do you want to reach? We will tell you
everything about it during this workshop!

15:30 – 16:00 uur

16:15 – 16:45 uur

Zaal D

Stevens
Engineering

Hoe ontwikkel je een
unieke machine?

Klanten hebben vaak een idee om hun product sneller of anders te
produceren of om hun bestaande productielijn te optimaliseren.
Echter de benodigde machines zijn vaak niet standaard op de markt
te verkrijgen. De groep Manufacturing & Machinery van Stevens
Engineering ontwikkelt niet alleen klant specifiek machines, tools of
software, maar kan het ook turn-key opleveren.

Zaal A

\VDNK\
Consultancy BV

Spotting talent

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de nut en noodzaak
van persoonlijke ontwikkeling. Wanneer en waarom zou je dat
inzetten? En hoe pak je dat aan? Aan de hand van DISCOVER, een
hulpmiddel voor Persoonlijk Leiderschap. Wat is talent? Hoe herken je
talent? Waarom talentontwikkeling? Welke meerwaarde heb jij voor
een team? De sessie is erop gericht om deelnemers te inspireren
om over te gaan tot persoonlijk leiderschap en regie te nemen over
(de start) van hun loopbaan. Alle deelnemers gaan naar huis met een
opdrachtenboekje waarin ze hun eigen ‘gedragsstijl’, drijfveren en
talenten hebben ontdekt.

Zaal B

Olympia

LinkedIn: Kickstart
jouw netwerk

Wat is de marketinggedachte van je profiel? Hoe kan je dit voor
je laten werken en hoe kan een profiel en je netwerk opgebouwd
worden? Wat is jouw doel met je profiel en wie wil je bereiken? Wij
vertellen je er alles over tijdens deze workshop!
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3:30 – 4:00 P.M.

4:15 – 4:45 P.M
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Tot volgend jaar!
Until next year!

www.nhlstenden.com

