CROSS BORDER TALENT

CROSS BORDER TALENT
“ Young professionals breaking borders for your business ”

HEEFT U ZICH OOIT AFGEVRAAGD OF DE DUITSE MARKT EEN INTERESSANTE
AFZETMARKT ZOU ZIJN VOOR UW ONDERNEMING? OF ZOU IN DUITSLAND
OPGELEID PERSONEEL EEN VERSTERKING ZIJN VOOR UW TEAM? WILT U
MISSCHIEN ALTIJD AL MET EEN ONDERNEMING AAN DE ANDERE KANT
VAN DE GRENS EEN INNOVATIEF PROJECT OPPAKKEN? DEZE EN ANDERE
GRENSOVERSCHRIJDENDE VRAGEN ZIJN WELLICHT EEN GOEDE REDEN
OM AAN CROSS BORDER TALENT (CBT) DEEL TE NEMEN?

DOET U MEE?
In de Duits-Nederlandse grensregio bevinden zich naast vele interessante ondernemingen ook jonge, hoogopgeleide talenten die helaas
nog te veel door culturele grenzen van elkaar gescheiden worden.
Wij hebben onszelf ten doel gesteld om samen met u deze grens te
slechten. Wij geloven dat een grensoverschrijdende samenwerking
voor alle deelnemers inspirerende resultaten oplevert. Doet u mee?
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WELKE STUDENTEN NEMEN DEEL?
We selecteren voornamelijk studenten met goede of zeer goede prestaties
in verschillende studierichtingen van de eerdergenoemde genoemde Duitse
Universities of Applied Sciences. Verder vormen de houding, drive, ambities
en persoonlijke ontwikkeling belangrijke selectiecriteria. De werving en selectie vindt plaats door de Duitse Universities of Applied Sciences. Zij zullen een
geselecteerd talent passend bij uw bedrijf en de opdracht aandragen.

KOSTEN DEELNAME
• Eenmalig € 2.000,- (excl. btw.).
• Een maandelijkse vergoeding voor
de student tijdens zijn afstudeerfase (te bepalen in samenspraak
met de student).
Voor meer informatie over
Cross Border Talent kunt u

• Een maandelijks loon tijdens de
traineefase (wettelijk minimum-
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loon of hoger).

saxion.nl/crossbordertalent

UITERAARD KUNT U OOK
CONTACT OPNEMEN MET
VNO-NCW Midden

Saxion University of Applied Sciences

Ron van Gent

Sascha Leuftink

Boogschutterstraat 1c

M.H. Tromplaan 28

7324 AE Apeldoorn

7513 AB Enschede

055-522 2606
vangent@vno-ncwmidden.nl

06 535 870 84
s.leuftink@saxion.nl

Dit project wordt in het kader van de INTERREG-programma`s
door de Europese Unie en de INTERREG -partners financieel ondersteund

