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WTC Rotterdam 

 

 
 

Het aantal vacatures in de ICT blijft toenemen, en het werven van goede ICT-professionals is van 

levensbelang voor elke organisatie. Het HBO-I (het samenwerkingsverband van HBO-ICT opleidingen in 

Nederland) brengt organisaties zoals die van u en de ICT-professionals van de nabije toekomst bij 

elkaar op het HBO-ICT Job & Student Event. 

 

Het Job & Student Event vindt plaats op vrijdag 5 oktober in het WTC in 

Rotterdam. Tijdens dit evenement krijgt u de kans om zich op de beursvloer te 

presenteren aan ICT-studenten die zich voorbereiden op een baan of een 

stage, die staan te springen om zich te bewijzen in het bedrijfsleven of bij de 

overheid. Daarnaast is er een interessant programma van masterclasses 

gehouden door de exposanten over onderwerpen die tijdens de studie niet 

diepgaand aan de orde komen. 

Voor bedrijven en organisaties een mooie kans om in contact te komen met de 

studenten door deelname aan de beurs. 

Wat bieden wij u: 

Een geheel ingerichte stand van 12m2 (4m breed en 3m diep). 

Bij een volledig ingerichte stand bieden wij ook de volgende extra’s:  

 uw logo wordt geplaatst op de website van het HBO-ICT Job & 

Student Event; 

 u kunt een bedrijfsprofiel en een quote plaatsen om jonge ict-

professionals aan te spreken; 

 u krijgt de mogelijkheid om meerdere vacatures gratis op de site van 

het HBO-ICT Job & Student Event te plaatsen; 

 u kunt gratis een inhoudelijke sessie van 45 minuten voor een groep 

van ca. 40 studenten houden. Het aantal inhoudelijke sessies is 

beperkt en hiervoor geldt dat de sessie een vakinhoudelijk onderwerp 

moet hebben; 

 u krijgt achteraf voor éénmalig gebruik de e-mailadressen van de 

studenten die hiervoor toestemming hebben gegeven. 

De kosten bedragen excl. 21% BTW: 

 Een stand van 12m2: € 7.060 (voor 1 mei met korting € 5.645); 

 Een stand van 15m2 € 8.825 (voor 1 mei met korting € 7.060); 

 Een stand van 18m2 € 10.590 (voor 1 mei met korting € 8.470). 

Toeslag prominente plaats: € 120,75 per m2. 

Kleine stands, of stand van een combinatie van kleine bedrijven, zijn op 

aanvraag beperkt beschikbaar. 

Direct aanmelden voor het HBO-ICT Job & Student Event op vrijdag 5 oktober 

2018 kan via de website 

 

 

http://www.hboictjobevent.nl/
http://www.hboictjobevent.nl/
http://hboictjobevent.nl/bedrijf-aanmelden

