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SPEEDDATES MET BEDRIJVEN

Student of alumnus van de Hogeschool van Amsterdam en op zoek 
naar tips & tricks bij het vinden van de juiste baan? Meld je aan en 
kom donderdag 16 maart tussen 13:00 en 18:00 uur naar het HvA 
Carrière-Event bij Debatcentrum FLOOR en maak werk van je toekomst!

 
De centrale hal van het Kohnstammhuis wordt voor 
het HvA Carrière-Event omgebouwd tot een echte 
expo! Verschillende bedrijven adviseren je bij hun 
stand graag over jouw carrièrepad.

CARRIÈRE STRAAT
CV

16  maart 2017                                                 13:00 - 18:00 uur

FLOOR,  KOHNSTAMMHUIS 

Zijn je CV en Linked-In profiel toe aan een serieuse 
make-over? Of heb je stijladvies nodig om tijdens je 
sollicitatie een goede indruk achter te laten? De 
Carrièrestraat is voor jou the place to be! Bij de 
verschillende stands krijg jij een flinke portie #update.

WORKSHOPS
Op het Carrière-Event kun je ook allerlei workshops 
volgen, van personal branding tot guerilla- 
solliciteren en van professioneel pitchen tot tips 
voor je eigen start-up. Kijk snel op het 
workshopprogramma op de website.

ASK DUNCAN & AHMED
Duncan Stutterheim (ID&T, A'dam Toren en A'dam 
Music School) deelt op het podium zijn verhaal over 
de weg naar succes en beantwoordt vragen uit de 
zaal. Later op de dag kun je jouw brandende vragen 
over carrière en kansen op de arbeidsmarkt ook 
stellen aan Ahmed Marcouch (politicus). Check het 
programma en zorg dat je erbij bent!

BEATS & BITES
Onder het genot van een hapje, een drankje en een 
deuntje (DJ / live muziek) kan je op het Kohnstammhof 
bij Kanen bij de Campus een moment voor jezelf 
hebben! Chillen, eten, verwerken en weer doorgaan! 
Tip: je kan niet bij alle foodkramen pinnen. Neem dus 
ook contant geld mee.

Q&A met
AHMED MARCOUCH
(politicus)
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SPEEDDATEMARKT/ 
CARRIERESTRAAT

KANEN BIJ DE CAMPUS

13:0012:3012:00

WORKSHOPS* (45 min)

13:30  START WORKSHOPRONDE 1
 
15:15  START WORKSHOPRONDE 2
 
17:15  START WORKSHOPRONDE 3

 

  

*Workshops alleen toegankelijk mits aangemeld.
Vergeten waar je workshop plaats gaat vinden?
Houd de schermen in de gaten, ga naar de infobalie
of spreek een crew-member aan!

KANEN BIJ DE CAMPUS*

12:00 - 19:30  LEKKER ETEN BIJ KANEN
 
*Let op! Zorg voor contant geld. Niet alle foodtrucks

zijn in het bezit van een pin automaat. 

 

  

SPEEDDATEMARKT, TIPS & TRICKS

13:00 - 18:00  SPEEDDATE MET BEDRIJVEN 
                        EN CARRIÈRESTRAAT

Verschillende bedrijven praten op een informele 

manier met studenten over de carrièremogelijkheden.

Ook kan je in de  carrièrestraat terecht voor onder andere 

styling, C.V. check, LinkedIn advies en meer.

 

  

PLENAIR PROGRAMMA

14:30  HvA rector Huib de Jong
14:35 Rector Hogeschool van Amsterdam

14:35  Keynote door Duncan Stutterheim
15:00 Ondernemer en oprichter ID&T

16:15   Q&A met Ahmed Marcouch
16:45 Politicus

 

  


