DRAAIBOEK VOOR SPONSORBEDRIJVEN
VAN D E V N C I T OP SEC TOR C HEM I EBEUR Z E N

WERVING BEDRIJVEN

WERVING STUDENTEN

Voor het collegejaar 2017/2018 zoekt de VNCI bedrijven die
willen investeren in het talent van de toekomst. Als sponsor
bent u onderdeel van de Chemistry Top Talents Community
en krijgt u de kans om universitaire masterstudenten als
potentiële toekomstige medewerkers kennis te laten maken
met uw bedrijf en intensief contact op te bouwen met een
universiteit.

Studenten kunnen via een online quickscan checken of ze
zich kunnen aanmelden voor een VNCI Topsector Chemiebeurs. Als ze voldoen aan de basiscriteria kunnen ze zich
formeel inschrijven. Vervolgens wordt er door de VNCI een
voorselectie gemaakt van geschikte studenten.

1 AP R I L T / M 1 JUL I

1 J UNI T /M 15 AUGUST US

SOLICITATIE & SELECTIE STUDENTEN
16 A U G U S T U S T/M 31 AUGUS TUS

Tussen 16 en 31 augustus kunnen studenten via de online tool solliciteren bij twee sponsorbedrijven. Daar plaatsen zij hun
sollicitatie (profiel en motivatie). De studenten worden op basis van hun sollicitatie door de bedrijven geselecteerd en ontvangen een e-mail. Let op, het is erg belangrijk dat er binnen ieder bedrijf een vast contactpersoon geselecteerd is.

MATCHING GESPREKKEN
1 SE P T E M B E R T/M 1 OKTOBER

Er volgen matchmakinggesprekken met de studenten die u
hebt uitgenodigd. Tijdens de gesprekken kunt u de studenten beoordelen op een aantal criteria. Deze zijn opgesteld
om er zeker van te zijn dat de juiste student bij het juiste
bedrijf terechtkomt.

CR I TE R I A
 e student heeft een uitstekende bachelorfase ScheikunD
de achter de rug en heeft de intentie om in twee jaar de
masteropleiding Scheikunde af te ronden.

 e student is ambitieus, heeft een brede interesse, is
D
communicatief en ondernemend.
D
 e student weet wat zijn/haar bijdrage is aan het bedrijf
middels het uitvoeren van een stage en/of andere activiteiten
De student kan aangeven wat hij/zij wil leren en/of bijdragen aan de Chemistry Top Talents Community

MAT CH?
Aan het eind van de matchmakingsronde is bekend welke
studenten een chemiebeurs krijgen toegekend. Is er een
‘match’ tussen student en uw bedrijf? Maak dit dan direct
kenbaar aan de student zodat hij of zij op het aanbod kan
reageren. Wanneer de match definitief is geeft u dit aan
in de online tool. Vervolgens maakt u met de student
afspraken over stages en externe activiteiten.

CONTRACT & GRANTING

VERVOLGENS

Op basis van het modelcontract (door de VNCI opgesteld)
stelt u als bedrijf een contract op met de student en
universiteit. Let op: dit contract moet uiterlijk 1 december
getekend zijn. Een kopie ontvangen wij graag digitaal via
beurs@topsectorchemie.nl. Tijdens het Granting &
Graduation event op 15 november worden de beurzen
officieel aan de studenten uitgereikt.

Nadat het contract is getekend, vindt de betaling plaats.
De planning, die in gezamenlijk overleg is gemaakt, gaat
van start. De vaste contactpersoon evalueert doorlopend
de voortgang en planning van de student en koppelt deze
evaluatie terug naar de student én naar de universiteit.

O K TO B E R T / M DEC EMBER

V ANAF 1 DE CE MBE R

