
 

INFORMATIE VOOR 
BEDRIJVEN 

 

  

 



Beste relatie, 

 

In dit begeleidend schrijven willen we u graag meer informatie geven over de Match Day, ter 

aanvulling op onze flyer. Als u momenteel op zoek bent naar starterstalent nodigen we u van 

harte uit deze brief te lezen!  

 

Aanleiding 

Jaarlijks studeren technische en economische HBO talenten af bij Stenden Hogeschool in 
Emmen. Deze alumni zijn op zoek naar een baan om van waarde te zijn voor een organisatie 
en om zich verder te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat deze alumni niet altijd even goed 
zicht hebben op het potentieel HBO startersbanen in onze regio en zoeken daarom veelal in 
een groter gebied dan alleen regio Emmen. Deze zogenoemde ‘braindrain’ is een mooie 
uitdaging voor onze regio en daarom slaan we nu de handen ineen.  
 
Match Day 

Jonge ambitieuze talenten kunnen bijdragen aan het succes van een organisatie, maar het 

vinden van dit talent is niet een eenvoudige taak. Met de Match Day willen we dan ook graag 

onze talenten laten kennismaken met uw organisatie en uw startersvacatures. 

Op woensdag 25 november 2015 organiseren we het event Match Day. Op deze dag 

worden sollicitatie-/kennismakingsgesprekken gevoerd tussen u en onze alumni.  

 

Werkwijze 

Momenteel zijn wij druk bezig met het binnenhalen van startersvacatures en deze vacatures 

worden in een online omgeving geplaatst. Onze talenten maken hun interesse op de 

vacatures kenbaar door hun CV hierin te uploaden. Op basis van deze aanmeldingen kunt u 

een selectie maken met welke talenten u in gesprek wilt tijdens Match Day.  

 

De talenten die niet zijn uitgekozen op basis van hun CV krijgen de kans om zich persoonlijk 

die dag te presenteren door middel van zogenoemde ‘speeddates’. Zo loopt u geen 

(verborgen) talenten mis! 

 

Extra mogelijkheden 

Naast de geplande gesprekken en de speeddates is er ook de mogelijkheid om een stand 

neer te zetten tijdens Match Day. Op deze manier is uw bedrijf de hele dag zichtbaar voor al 

het talent en biedt dat u de mogelijkheid om extra veel talenten uit de regio te kunnen 

spreken en kennis te laten maken met uw bedrijf.  

 

Wat kunt u verwachten? 

- Een heerlijke lunch verzorgd door FC Emmen (aangeboden door Stenden 

Hogeschool). 

- In een korte tijd kunt u veel talenten zien en spreken. 

- Er is genoeg tijd om als bedrijven onderling kennis te maken dan wel te netwerken. 

 

 

  



Programma 25 november  

Eerste helft  

12.00 uur  Lunch met deelnemende bedrijven 

13.00 uur  Welkom en aftrap 

Tweede helft 

13.15 uur  Start gesprekken 

Rust 

15.45 uur  Koffie- en theepauze 

Verlenging 

16.00 uur  Speeddates  

Derde helft 

17.00 uur  Afsluiting met hapje en drankje  

 

We horen graag uiterlijk 16 oktober 2015 of u op zoek bent naar jong talent en wilt 

scoren op Match Day! 

 

Mocht u een startersvacature hebben en/of heeft u naar aanleiding van deze brief nog 

vragen, dan kunt u contact opnemen met Dènis Assen (Stichting Marketing Regio Emmen): 

D.Assen@smre.nl / 06-16042568. 

 

Namens de organisatie, 

 

Stenden Hogeschool 

Stichting Marketing Regio Emmen 

Plato 

VPB 

FC Emmen 

Gemeente Emmen 
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