SMARTHUB TALENT PROGRAM
NAJAAR 2019
NAAM VAN EVENEMENT

DAG

DATUM

TIJD

LOCATIE

Kick-off

Donderdag

26 september 2019

13.00-13.00

Innovatiecentrum ICER in Ulft

Praktijkbezoeken bij onderscheidende en innovatieve
Achterhoekse organisaties
Talenten workshop: ontdekken, waarderen en inzetten van je
sterke punten in de praktijk
Praktijkbezoeken bij onderscheidende en innovatieve
Achterhoekse organisaties
Talenten workshop: ontdekken, waarderen en inzetten van je
sterke punten in de praktijk
Praktijkbezoeken bij onderscheidende en innovatieve
Achterhoekse organisaties

Donderdag

10 oktober 2019

13.00-16.00

Nader te bepalen SmartHub organisatie

Woensdag

16 oktober 2019

13.00-16.00

Innovatiecentrum ICER in Ulft

Donderdag

24 oktober 2019

13.00-16.00

Nader te bepalen SmartHub organisatie

Donderdag

31 oktober 2019

13.00-16.00

Innovatiecentrum ICER in Ulft

Donderdag

7 november 2019

13.00-16.00

Nader te bepalen SmartHub organisatie

CEO for a Day: de ééndaagse super stage in de dagelijkse praktijk Ma-Vr

11-15 november 2019

hele dag

Nader te bepalen SmartHub organisatie

Happy Hour bij De Graafschap

Donderdag

21 november 2019

18.00-22.00

Graafschap Business Club

Take Out & Talententuin

Vrijdag

29 november 2019

11.30-15.00

Innovatiecentrum ICER & SSP-Hal in Ulft

Praktijkbezoek: tijdens de grootste Achterhoekse
ondernemersbijeenkomst VNO/NCW

Donderdag

12 december 2019

19.00-22.00

InternetHuis in Doetinchem

MAAKT W ERK VAN JOUW TOEKOMS T

BESCHRIJVING VAN HET SMARTHUB TALENT PROGRAM
Kick-off: Ontmoeten en introductie programma
Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van elkaar leren kennen. Je bouwt aan je eigen netwerk voor de komende
periode in de Achterhoek. Met je collega-studenten wissel je uit wie je bent en wat je drijft. Ook nemen we het
programma door en maken we samen afspraken hoe we de komende maanden tot een supergave en waardevolle
ervaring kunnen maken.
Praktijkbezoek: luisteren, kijken en ervaringen opdoen bij een innovatieve Achterhoekse organisatie
Je bezoekt een van de gave werkgevers in de Achterhoek. Tijdens dit bezoek hoor en zie je van alles van de organisatie.
Je krijgt de ins en outs te horen hoe het is om als young professional bij deze organisatie te werken. Ook word je
uitgedaagd om je talenten in te zetten. Dit kan bijv. in de vorm van een pitch, een korte casus waar je met elkaar aan
werkt of een eindpresentatie van jullie bezoek. Deze middag is een echte win-win, voor jou als aankomend talent
op de arbeidsmarkt en voor het gastbedrijf die meer leert over wat voor jullie als aankomende young professionals
belangrijk is bij een werkgever.
Workshop: Passie en Talenten: dát werkt
In deze workshop daag je jezelf en anderen uit. Je onderzoekt o.a. welke talenten jij kan inzetten en groot wil maken,
wat je echt belangrijk vindt en waar je energie van krijgt. Je onderzoekt bij jezelf waarop jij je wilt focussen en hoe
je dat aan anderen wilt overbrengen. Ook help je je collega-studenten hun verhaal helder te krijgen. Fijn om met deze
inzichten beter jezelf te kunnen presenteren aan anderen en bij de bedrijven die je bezoekt.
Talentenpodium bij De Graafschap
Je wordt ontvangen door de business club van de Graafschap. Daar kijg je een workshop hoe je jezelf kort en krachtig
kan presenteren. Die avond kan je dat gelijk oefenen tijdens het diner dat je krijgt aangeboden en de netwerkborrel na
afloop van een gave voetbalwedstrijd van de Graafschap.
VNO-NCW: hét Achterhoekse ondernemers netwerk
VNO-NCW is het grootste ondernemersnetwerk van de Achterhoek. Deze avond ben je samen met circa 150
Achterhoekse ondernemers te gast op de nieuwe locatie van het bedrijf VB Airsuspension in Varssseveld. Je krijgt een
presentatie en rondleiding in het bedrijf. Daarna is er volop gelegenheid om kennis te maken en te netwerken met
ondernemers.
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Workshop: Versterk jezelf én de ander
Deze ochtend of middag ga je in kleine groepen in een game werk maken van je talenten, ambities en op zoek waar je
die het beste kan laten groeien. Een super gave vorm om elkaar uit te dagen, plezier te hebben en te ontdekken wat je
al lang in huis hebt, maar waar je je misschien niet eens bewust van bent.
CEO for a Day: een dag meelopen in de dagelijkse praktijk
Je bezoekt een van de organisaties die deelneemt aan het Talent Program en een andere student bezoekt jouw
organisatie. Je hebt de unieke kans om mee te lopen met een leidinggevende of de directeur in hun dagelijkse
werkzaamheden. Een heel bijzondere ervaring om mee te krijgen wat er binnen een organisatie allemaal speelt. Je ziet
hoe je je kennis uit je opleiding kan vertalen naar de praktijk, je krijgt inzicht in de complexiteit van een organisatie en
de veelzijdigheid van taken die moeten worden uitgevoerd.
Take Out: Verzamel je opbrengsten!
Deze laatste bijeenkomst komen we tot een wrap-up van alle activiteiten uit het Talent Program. Je wisselt met elkaar
je ervaringen en inzichten uit en hoort ook over de praktijkbezoeken waar je zelf niet bent geweest. Tot slot reflecteer
je op elkaars talenten en je eigen opbrengst van het Talent Program.
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