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Algemene informatie

Dit academisch jaar vindt de 22e editie van de Bouwkunde Bedrijvendagen van de Technische 
Universiteit Eindhoven plaats. Dit zal zijn van 16 november tot en met 30 november 2022. Wederom 
zullen de welbekende bedrijvenmarkt, 1-on-1 interviews en het Company Dinner georganiseerd 
worden. Deze evenementen zijn er om studenten op een interactieve manier een stap verder te 
helpen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt of het zoeken van een stage of een potentiële werkgever. 

Doormiddel van de Bouwkunde Bedrijvendagen kunnen studenten kennismaken met verschillende 
facetten van het sollicitatieproces en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd bieden de Bouwkunde 
Bedrijvendagen bedrijven de mogelijkheid om in een vroeg stadium op verschillende manieren 
met potentiële werknemers in contact te komen. Bouwkunde Bedrijvendagen heeft het doel 
om bouwkundestudenten van de Technische Universiteit Eindhoven en studenten van andere 
bouwkundige opleidingen in het land in contact te brengen met bouwgerelateerde bedrijven.

‘Foundation for the future’
De focus van de Bouwkunde Bedrijvendagen ligt op het creëren van mogelijkheden voor studenten om 
inzichten in het bedrijsleven te krijgen en zich goed te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. De studie 
Bouwkunde verzorgt voor alle studenten een basis, maar het kan soms moeilijk zijn deze met de praktijk 
te verbinden. Om voor deze verbinding te zorgen houdt de Bouwkunde Bedrijvendagen zich bezig met 
evenementen die dit faciliteren. Met de slogan benadrukken we de mogelijkheden die de Bouwkunde 
Bedrijvendagen biedt voor de toekomst. Aangezien onze studie in het Engels wordt gegeven en wij dus 
ook internationale studenten hebben, zullen alle evenementen in het Engels worden gegeven.

Bedrijvenmarkt
Het grootste en meest bezochte onderdeel van de Bouwkunde 
Bedrijvendagen is de bedrijvenmarkt. Deze zal woensdag 23 
november 2022 plaatsvinden. De eerste verdieping van Vertigo, 
het faculteitsgebouw van Bouwkunde, zal worden omgebouwd 
tot een aanzienlijke beurs met een verscheidenheid aan stands. 
Het doel van deze markt is om studenten in contact te laten 
komen met bedrijven en vice versa. Deelname aan deze 
bedrijvenmarkt is mogelijk door middel van het inrichten van uw 
eigen informatiestand. Deze stand is gedurende de middag in 
het bezit van uw bedrijf. De catering, waaronder een uitgebreide 
lunch, wordt voor u verzorgd.

In de voorafgaande periode van de Bouwkunde Bedrijvendagen 
zullen alle bouwkundestudenten op de hoogte worden 
gebracht van de grote bedrijvenmarkt. Dit door middel van 
promotiemiddelen waaronder posters, flyers, aanbevelingen door 
professoren en docenten, social media en actieve promotie. Met 
deze nadruk op promotie heeft de Bouwkunde Bedrijvendagen 
als doel om het bezoekersaantal van studenten aan de markt 
nóg groter te krijgen. U zal zich presenteren in de bedrijvengids 
die een overzicht en naslagwerk vormt voor studenten.

Impressie Bedrijvenmarkt

Impressie Bedrijvenmarkt
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1-on-1 Interviews
Zoals andere jaren bieden wij u ook de mogelijkheid om 
individueel met studenten te praten. Deze 15 minuten durende 
gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 23 november 
2022 van 8:45 tot 12:30. Deze ochtend biedt een unieke kans om 
met de door u (a.d.h.v. CV’s) geselecteerde studenten te praten 
over uw bedrijf en de carrièremogelijkheden voor de student. 
De ochtend zal bestaan uit tien gespreksrondes voorafgaand 
aan de bedrijvenmarkt. Mocht u behoefte hebben aan meer 
gesprekken dan is er de mogelijkheid om een extra ruimte te 
boeken, mits hiervoor voldoende studenten aangemeld zijn. 

Company Dinner
Tijdens het ‘Company Dinner’ krijgen bedrijven en studenten 
de kans om informeel in contact te komen met elkaar. 
Het dinner zal bestaan uit een 3-gangen menu waarin de 
studenten na elke gang van tafel zullen wisselen. Per gang 
zullen er maximaal 4 studenten samenzitten met uw bedrijf. 
Het Company Dinner zal plaatsvinden op woensdag avond  
30 november 2022.

Bedrijvenbezoek
Het bedrijvenbezoek staat los van de oorspronkelijke BBD 
weken in november. De bedrijven bezoekdag zal plaatsvinden 
op 10 februari. Tijdens deze activiteit zullen de studenten een 
dagdeel bij bedrijven langs gaan. Het idee is dat de dag wordt 
opgedeeld in twee dagdelen. Bedrijven in de verschillende 
studierichtingen zullen vertegenwoordigt zijn (Architectuur, 
Bouwfysica en Vastgoed/Stedenbouw). De studenten   
kunnen zich inschrijven voor de richting die ze interessant 
vinden. Door middel van deze activiteit kunnen de studenten 
het bedrijf en het werkveld van hun interesse leren kennen 
en een gevoel krijgen van de werkomgeving. De precieze 
invulling van het dagdeel is per bedrijf redelijk vrij, denk hierbij 
aan presentaties, cases en mogelijk een afsluitende borrel.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan het 
bedrijvenbezoek kunnen dit al laten blijken door een mail te 
sturen naar  bedrijvencontact@bouwkundebedrijvendagen.nl.

Sluitingsborrel
De Bedrijvenmarkt zal door middel van een borrel worden  
afgesloten. Bij deze borrel zijn de deelnemende bedrijven, 
sponsoren en de studenten van harte welkom om de dag 
succesvol af te sluiten met een hapje en een drankje.

Promoten
U kunt uw bedrijf extra in beeld brengen door uw bedrijf te 
laten promoten. Wij bieden de mogelijkheid om sponsor te 
worden van de Bouwkunde Bedrijvendagen. Zie bladzijde 7 
voor meer informatie.

Impressie Company Dinner

Impressie 1-on-1 Interviews

Impressie Sluitingsborrel
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Hieronder zijn de mogelijkheden voor deelname aan de Bouwkunde Bedrijvendagen terug te vinden 
die betrekking hebben op het evenement van november 2022. 

Net als de voorgaande jaren is er de keuze uit een groot en een standaard pakket voor een stand 
op de bedrijvenmarkt (respectievelijk pakket 1 en pakket 2). Daarnaast bieden wij ook de optie voor 
architectenbureau’s om een “Architectenpakket” te kiezen. Deze stand zal in de buurt van de andere 
architectenstands komen te staan. Alleen architectenbureau’s en stedenbouwkundige bureau’s 
komen hiervoor in aanmerking.          

Let op! De inschrijvingsprocedure zal dit jaar als volgt gaan: normaliter betekende een inschrijving 
meteen een plek op de Bouwkunde Bedrijvendagen totdat de markt vol stond. Over de jaren heen 
trokken de Bouwkunde Bedrijvendagen steeds meer bedrijven aan. Om te waarborgen dat er voor 
elke student genoeg interessante bedrijven op de markt staan en dat het aantal bedrijven in de juiste 
verhouding blijft met het aantal studenten, werken wij dit jaar wederom met een selectieprocedure. 
Dit houdt in dat er naast snelheid van inschrijving ook wordt gekeken naar de verhouding bedrijven 
tot de branche op de markt.

Pakket 1   Grote stand van 12 m² op de bedrijvenmarkt     
€1520,-   (afmetingen 4,8m x 2,5m)
 
    Twee full color advertentiepagina’s van uw bedrijf in de bedrijvengids en  
    uw advertentie op onze website.
    Link naar uw bedrijfswebsite zichtbaar op onze website.
    Er past 1 wall banner op deze stand.

 
Pakket 2    Stand van 7 m² op de bedrijvenmarkt      
€990,-    (afmetingen 3m x 2,4m)

    Twee full color advertentiepagina’s van uw bedrijf in de bedrijvengids en  
    uw advertentie op onze website.
    Link naar uw bedrijfswebsite zichtbaar op onze website.
    Er passen 2 roll up banners op deze stand.

Architectenpakket 3   Stand van 5 m² op de bedrijvenmarkt      
€650,-    (afmetingen 2m x 2,5m)

    Twee full color advertentiepagina’s van uw bedrijf in de bedrijvengids en  
    uw advertentie op onze website.
    Link naar uw bedrijfswebsite zichtbaar op onze website.
    Naast de architectenstand heeft u de mogelijkheid om een van uw   
              fysieke maquettes tentoon te stellen op een expositie die aanwezig zal  
    zijn op de beurs voor meer zichtbaarheid van uw bedrijf.
    Er past 1 roll up banner op deze stand.
 

Pakketten

Impressie Company Dinner

Impressie 1-on-1 Interviews

Impressie Sluitingsborrel

Bedrijvenmarkt
Pakket 1
Pakket 2
Architectenpakket 3

12m2 -  Afmetingen 4,8m x 2,5m
7m2    -  Afmetingen 3,0m x 2,4m
5m2    -  Afmetingen 2,0m x 2,5m

€1520,-
€990,-
€650,-

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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Hieronder zijn de mogelijkheden voor deelname aan de  Bouwkunde Bedrijvendagen terug te vinden die 
betrekking hebben op het evenement van november 2022. 

Naast de bedrijvenmarkt hebben de bedrijven de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een aantal 
andere activiteiten. Deze extra activiteiten zijn bedoeld om de student en het bedrijfsleven op formele 
en informele wijze met elkaar in contact te brengen. 
In de tweede week van de Bouwkunde Bedrijvendagen vinden de 1-on-1 interviews plaats op de 
ochtend voor de bedrijvenmarkt. Het Company Dinner vindt plaats in de derde week.

Let op! Deelname aan de extra activiteiten is alleen mogelijk in combinatie met een standpakket.

1-on-1 interviews*   Één op één contact met studenten tijdens gesprekrondes:   
€150,-    15 minuten durende 1-on-1 interviews. 
    Direct contact met gemotiveerde en enthousiaste studenten. 
    Mogelijkheid om de studenten zelf te selecteren aan de hand    
    van hun CV’s, mits het maximale aantal van studenten (10) is bereikt.

Company Dinner*  Een informeel 3-gangen diner tussen studenten en uw bedrijf: 
€100,-/ €180,-  Een of twee vertegenwoordigers van uw bedrijf kunnen deelnemen aan  
    het Company Dinner om in een informele setting gesprekken te voeren  
    met de aanwezige studenten. Deelname van een vertegenwoordiger kost  
    €100,-, deelname van een tweede vertegenwoordiger kost een extra   
    €80,-.  

*Er is plek voor een beperkt aantal bedrijven. Wij zullen een selectie maken nadat de 
inschrijvingen zijn gesloten. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

Extra activiteiten

Extra activiteiten
1-on-1 interviews
Company Dinner

23 november 2022
30 november 2022

€150,- Ochtend
Avond€100,-/€180,-
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Sponsorpakketten

Afgelopen jaren hebben er naast een hoofdsponsor ook meerdere extra sponsoren meegedaan 
aan de Bouwkunde Bedrijvendagen. Eerdere edities van de Bouwkunde Bedrijvendagen waren met 
meer dan 500 bezoekers en zo’n 40 deelnemende bedrijven een groot succes. De bedrijvenmarkt, 
gespreksrondes en andere activiteiten die tijdens deze dagen worden georganiseerd, worden elk jaar 
drukker bezocht.

De Bouwkunde Bedrijvendagen biedt voor bedrijven dus de ideale mogelijkheid om in contact te 
komen met bouwkundestudenten. Door sponsoring van de Bouwkunde Bedrijvendagen wordt uw 
naamsbekendheid op een cross-mediale manier vergroot: uw bedrijfslogo zal worden gepresenteerd 
op verschillende mediakanalen en promotiemiddelen. 

Na aanleiding van voorgaande jaren wordt dit sponsor pakket aangeboden. Het pakket staat hieronder 
verder uitgelegd.

Sponsor  Uw bedrijf wordt vanaf oktober en op het event zelf actief gepromoot d.m.v.
€750,-   

   Tot evenementen:
   Uw bedrijfslogo wordt gepresenteerd op al onze social media berichten. 
   Uw bedrijfslogo wordt gepresenteerd op flyers en andere     
   promotiematerialen.
   Uw bedrijfslogo staat op onze website.
   Mogelijkheid tot promoten van openstaande vacatures op onze website.

   Tijdens het evenement:
   Uw bedrijfslogo staat op het banner bij de ingang van de faculteit    
   bouwkunde.
   Uw bedrijfslogo staat op de achterkant van de bedrijvengids.
   Uw bedrijfslogo wordt gepresenteerd tijdens de sluitingsborrel na de    
   bedrijvenmarkt.
   Uw bedrijfslogo wordt gepresenteerd op (geprint)promotiemateriaal op alle   
   evenementlocaties.
   Mogelijkheid tot reclame van uw bedrijf, via goodies of flyers, in de    
   Bouwkunde Bedrijvendagen goodiebags bij meerdere evenementen.

 

   
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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Het 21e Bestuur

We zien u graag in november!

Let op! Gezien Covid-19 zullen we de geldende maatregelen van het RIVM, de overheid en de TU/e 
toepassen op de evenementen. U wordt bijtijds van alle procedures op de hoogte gesteld.  In het 
geval dat evenementen moeten worden afgelast of de evenementen online moeten plaatsvinden, zal 
er een deel van de (sponsor)bedrag worden terugbetaald. 
Natuurlijk doen wij er alles aan om het evenement door te laten gaan.

F.l.t.r: Amea van Schaik, Hessel van de Weg, Naomi van Bommel, Irene Zitzmann, Max van de Casteel, 
Ana de Boon, Anke de Vries, Max Uijlenhoet, Francini Schuh


