INFRAEXPERIENCE
Online Event | 12 november 2020
Tijdens InfraExperience Online maakten studenten en
young professionals op een bijzondere manier kennis
met de infrasector door virtuele gesprekken met
organisaties, games, keynotes, masterclasses en een
panelgesprek. Tijdens het next level career event
kregen de bezoekers ook de mogelijkheid om op zoek te
gaan naar een stageplek of zelfs een baan!
Luca van Melick
- Coördinator Jong Rijkswaterstaat

"Vandaag hebben 500 studenten en young
professionals voor het eerst vanuit huis de infrasector
kunnen beleven, kennis kunnen maken met
opdrachtgevers en marktpartijen
en hopelijk veel zin gekregen om in de sector aan het
werk te gaan! Wij zijn erg blij met alle matches die wij
gemaakt hebben op het professionele platform."
Studenten

Tijdens het InfraExperience Online Event waren er maar
liefst 342 studenten en 168 young professionals aanwezig.
De meeste studenten kwamen van de volgende
vijf hogescholen en universiteiten:
1. Hogeschool Rotterdam
2. Windesheim
3. TU Delft
4. Hogeschool Utrecht
5. Universiteit Twente
Damia Carli
- Ballast Nedam

"InfraExperience Online was een goed
georganiseerd event, waarbij eenvoudig connecties
gemaakt konden worden met studenten. Ook
konden er interessante seminars gevolgd worden.
Het online event is wat ons betreft zeker voor
herhaling vatbaar!"
Resultaten

21 exposanten en 108 vertegenwoordigers deden mee aan
het online event
Ruim 500 studenten/young professionals bezochten het
online event
20 kennissessies vonden plaats tijdens het online event
350 matches zijn gemaakt tijdens het online event
280 meetings vonden plaats tijdens het online event
Arnold van Stage
- Dura Vermeer

"InfraExperience is ons goed bevallen, we hebben
goede en interessante matches gemaakt en
gesprekken gehad met studenten! De online beurs
is een goed alternatief in deze Coronatijd."
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Marjolein van Houdt
- BAM

"Wij hebben veel waardevolle gesprekken
gehad met gemotiveerde studenten en young
professionals en mooie matches gemaakt.
We hebben al diverse vervolggesprekken ingepland! Het
uitgebreide kennisprogramma maakte de dag compleet.
Daarnaast was de plenaire sessie waar BAM onderdeel
van uit mocht maken goed bezocht."
Opleidingen

Van de 342 geregistreerde studenten volgen veel
studenten een van de onderstaande vijf opleidingen:
1. Civiele Techniek
2. Technische Bedrijfskunde
3. Ruimtelijke Ontwikkeling
4. Werktuigbouwkunde
5. Bouwkunde
Aart Westerduin
- Opleidingsmanager Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam

"Onze studenten zijn tijdens InfraExperience Online in
contact gekomen met verschillende toonaangevende
organisaties uit de infrasector. Het directe contact en de
inspirerende gesprekken maakten de studenten erg
enthousiast. Ze hebben zelf ontdekt hoe innovatief en
divers de sector is, onder andere door deel te nemen aan
het uitgebreide kennisprogramma. Onze studenten konden
al hun vragen stellen om zich te oriënteren op hun toekomst
en ook al contact leggen voor een stageplek of baan."
Kennisprogramma InfraExperience Online:

Panelgesprek over werken in de infrasector
- Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Escape Game
Wie worden de beste dijkenbouwers van
Nederland?
- Hogeschool Rotterdam
De Stroomversnellers
- Vereniging van Waterbouwers
Future Green City Collegetour
- Stadswerk

Circulaire Jongeren Challenge
- Bouwcampus, Platform WOW
en Jonge Geesten
Keynote RET
Masterclass System of Systems
- NGinfra
Webinar Eco-Runner Team Delft
Masterclass Circulaire Bouw
- Bouwend Nederland

Onze Founding Partners

Onze Talent Partners

Onze Experience Partners

Wilt u meer informatie of contact met ons opnemen?
Bekijk dan de website: www.infraexperience.com

