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FESTITHON!
BLIJF JIJ HIER PLAKKEN?

Wat hebben jongeren nodig om hier in de regio te willen wonen en
werken? Wat maakt werken zo leuk dat je hier blijft wonen? Wat
kunnen bedrijven, scholen en overheid hieraan doen? Wij gaan
een groot evenement opzetten om hier achter te komen. Hoe?
Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Waarom blijf jij hier plakken?

Samen met Launchlab, Deltion, Artez, Landstede, Zone College,
Cibap, VIAA, Windesheim, Katholieke Pabo Zwolle, Rabobank
IJsseldelta én De Nieuwe Hanze Unie gaan we een groot festival
rond dialoog & hackathon organiseren met wel 250 jongeren en 50
ondernemers uit de regio!

Festithon opzetten!

Wil jij meewerken aan het opzetten van deze festithon? Wil jij
jongeren werven op een verrassende, spetterende manier en
meehelpen bij het ontwikkelen van deze festithon? Want hoe gaaf is
dit: jij werkt mee aan een festival waar maar liefst 250 jongeren en
50 ondernemers met elkaar in gesprek gaan op één dag! Met als
kers op de taart: een festival dat veel media-aandacht zal krijgen.
Ben jij creatief genoeg om het evenement onder de aandacht te
brengen door de gekke acties? Denk jij buiten de lijntjes? Ben jij een
echte regelneef en wil je dingen graag op poten zetten? Dan pas
jij hélemaal binnen ons team! In ons team voor dit project van De
Nieuwe Hanze Unie hebben we verschillende studenten nodig die
enthousiast worden van het geven van een extra boost aan werken
en wonen in de regio.

What’s in it for you?

• Je werkt samen met mbo- en hbo-studenten van totaal
verschillende opleidingen en kunt je talent maximaal inzetten;
• Je krijgt een uniek programma aangeboden en toegang tot
werkgevers die je anders als student niet snel zou hebben;
• Je ontwikkelt samen nieuwe ideeën die je later in je werk weer
kunt gebruiken;
• Je hebt straks een netwerk waar je ‘u’ tegen zegt!

DOE MEE!
Looptijd

Januari 2019 tot en met eind
mei 2019

Studiebelasting
6-16 uur per week

We zoeken

Studenten die een studie doen
met de volgende
onderwerpen: sport en
beweging, visueel en
beeldende ontwikkelaars,
evenementen en organisatie,
horeca, communicatie en data
analyse. En iedereen die altijd
al een Festithon had willen
organiseren!

Aanmelden en vragen:

Meld je bij je docent of
opleidingsmanager of stuur
een mail naar
petra@denieuwehanzunie.nl

Het vraagstuk wordt gefaciliteerd door De Nieuwe Hanze Unie. Een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers in
de regio Zwolle. Met als doel: studenten van verschillende opleidingen in multidisciplinaire teams laten werken aan échte opdrachten uit de
regio die er toe doen. Op deze manier stimuleren en benutten we jong talent welke cruciaal is voor toekomstige economische groei in onze regio.

