IT Talent Grants
Bedrijven en organisaties
Om jong ICT-talent te waarderen en te
laten zien dat excelleren loont, lanceert
dutch digital delta een nieuw beurzenprogramma. Wilt u in contact komen
met uw toekomstige werknemers? Join
us en profiteer van de voordelen!

Bedrijven en organisaties krijgen via het beurzenprogramma de kans zich als
sponsor te verbinden aan de ICT-professionals van de toekomst. In samenspraak met het onderwijs krijgt het bedrijfsleven daarmee een unieke kans om bij
te dragen aan de verdere ontwikkeling van excellente studenten.

Voordelen voor bedrijven
en organisaties:

Wat geeft u als bedrijf
of organisatie:

• Ontmoetingen met jong ICT-talent
• Profilering onder studenten
• Maatwerk bij inrichting beurs
• Publiciteit rondom uitreiking
• Toegang tot onderwijsnetwerken

Voor bedrijven en organisaties bedraagt
de bijdrage per student 2.500 euro.
De ontvangende studenten kunnen dit
bedrag naar eigen inzicht, in afstemming met u als sponsor, aanwenden.

Mogelijkheden
De Grants richten zich op excellente studenten die een IT-oplei
ding (of cross-over) volgen op mbo, hbo of universitair niveau.
De beurzen kunnen onder meer worden ingezet voor het bekos
tigen van een (vervolg)opleiding, het bezoeken van een congres,
het uitvoeren van een (afstudeer)onderzoek of het ontwikkelen
van een commerciële toepassing.

Aanmelden
Ga naar www.dutchdigitaldelta.nl/grants voor meer informatie
over de dutch digital delta IT Talent Grants. Via de website kunt u
zich ook inschrijven als deelnemer aan het beurzenprogramma.
connect and create

IT Talent Grants
Onderwijsinstellingen
Om jong ICT-talent te waarderen en te
laten zien dat excelleren loont, lanceert
dutch digital delta een nieuw beurzenprogramma. Wilt u als onderwijsinstelling uw studenten nog beter klaarstomen
voor de arbeidsmarkt? Schrijf u nu in!

De Grants richten zich op excellente studenten die een IT-opleiding (of crossover) volgen op mbo, hbo of universitair niveau. Excellentie kan zich uiten in uitzonderlijke onderwijsprestaties van de kandidaat, maar ook door motivatie en
ontwikkeling van een student.

Voordelen voor uw
excellente studenten:

Selectieprocedure voor
IT Talent Grants:

• Impuls voor verdere ontplooiing
• Opdoen van praktijkervaring
• Opbouw professioneel netwerk
• Ervaring in het buitenland
• Kennismaking met werkgevers
• Realiseren van toepassingen
• Uitvoeren van (afstudeer)onderzoek

• Onderwijsinstellingen dragen
geschikte kandidaten voor
• Bedrijven en organisaties geven
hun behoeften en voorkeuren aan
• In overleg met de sponsoren
worden de Talent Grants
toegekend, en verdeeld over
de studenten

Als onderwijsinstelling vragen wij u om excellente studenten
van uw opleiding voor te dragen. Daarmee versterkt ook u de
banden met IT-bedrijven.

Aanmelden
Ga naar www.dutchdigitaldelta.nl/grants voor meer informatie
over de dutch digital delta IT Talent Grants. Via de website kunt u
zich ook inschrijven als deelnemer aan het beurzenprogramma.
connect and create

