Brochure ‘19/’20

Maak kennis met Technificent:
Uw bedrijf opereert in een markt waarin veel organisaties zoeken naar (bijna)
afgestudeerde technische academici. Maar hoe vindt u technisch talent voor uw
organisatie in de huidige krappe arbeidsmarkt? En heel belangrijk: hoe onderscheidt u
zich van uw concurrenten? Simpel: u maakt gebruik van de diensten van Technificent.
Technificent is een label van EuFlex Employment Services, een volle
dochteronderneming van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en gevestigd
in het hart van de TU/e Campus. Technificent is opgericht met als doel studenten en
bedrijven met elkaar te verbinden.

Technificent biedt drie dienstverleningsvormen, die afzonderlijk of
gecombineerd kunnen worden ingezet:
BIJBANEN
“Ik wil graag slimme studenten middels een bijbaan aan mijn organisatie binden”
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wees de schaarste op de arbeidsmarkt voor.
Werk proactief aan uw Employer Branding strategie.
Bind in een vroeg stadium TU/e studenten aan uw organisatie.
Besteed diverse klussen, opdrachten, werkzaamheden uit aan slimme studenten.
Haal direct TU/e kennis en kunde in huis.
EuFlex werft, u selecteert.
Flexibel inzetbaar personeel.
Betaal per gewerkt uur.
Geen additionele kosten en administratieve belasting van uw organisatie.

Vervullen van een technische opdracht

Technificent plaatst TU/e studenten voor uiteenlopende bijbanen uiteraard veelal bij
technische bedrijven en organisaties. Maar ook niet-technische organisaties, zoals
marketingbureaus of adviesbureaus, kloppen bij ons aan. Zo kunnen onze studenten
processen analyseren, websites ontwikkelen of onderzoek doen.

Werken in multidisciplinaire teams

Studenten met specifieke technische kennis kunnen, al dan niet op tijdelijke basis,
aanschuiven bij uw team om een leemte in kennis op te vullen. Andere bedrijven (vaak uit de
niet-technische sector) vinden het prettig om voor een project ook ‘een techneut’ aan tafel te
hebben.

Flexibele opvang van fulltime posities

Soms blijkt een functie heel moeilijk vervulbaar en komt de continuïteit in gevaar. Soms
kan het een keuze zijn om een functie niet permanent in te vullen. In die gevallen biedt
Technificent de mogelijkheid om meerdere studenten in te zetten die samen een fulltime
functie bekleden.

REVERSE MATCHING
“Ik wil graag dat EuFlex afgestudeerden aan mij voorstelt”
Wij komen regelmatig in contact met afstudeerders. Op basis van “Reverse Matching”
kunnen wij afgestudeerden aan u voorstellen. Dit betekent dat er vanuit het profiel van een
afgestudeerde gezocht wordt naar passende functies bij opdrachtgevers/partners die voor deze
optie hebben gekozen. Dat heet, we werven geen studenten op basis van vacatureprofielen
of (specifieke) functie-eisen. In plaats daarvan wordt het profiel van de afgestudeerde als een
startpunt voor onze matchingactiviteiten genomen. Selectie gebeurt op basis van generieke
criteria.

EMPLOYER MATCHING
“Ik wil mijn bedrijf graag onder de aandacht van TU/e studenten brengen.”

Premium Partnership

Exclusive Partnership

✓ Coaching.
✓ Vergroot uw zichtbaarheid, naams- bekenheid
op de TU/e campus.
✓ Creëer een uitgebreid bedrijfsprofiel op
Technificent (incl.foto en video opties).
✓ Plaats vacatures voor starters of stages voor
studenten op Technificent (max.10 per jaar*).
✓ Verspreiding van uw vacatures via de
wekelijkse studentennieuwsbrief.
✓ Social Media branding via LinkedIn en
Facebook.
✓ Inzicht in statistieken.
✓ Hardcopy materiaal.
✓ Link naar eigen website.
✓ Promoot uw eigen (inhouse) events.
✓ Bereik ruim 2500 TU/e studenten.

✓ Inclusief alle elementen uit het Premium
Pakket.
✓ 20 vacatureplaatsingen* per jaar op
Technificent (starterposities/stages).
✓ 2 events per jaar op de TU/e Campus.
✓ Events vermelding in studentennieuwsbrief.
Het Exclusive Pakket is zeer beperkt
beschikbaar, per jaar worden er maximaal
5 pakketten verkocht. Het Exclusive Pakket
wordt alleen met wederzijdse toestemming
toegekend.

*Wilt u graag meer vacatures plaatsen? Er is ook een mogelijkheid tot het aanschaffen van een
extra vacaturebundel.
Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Voor verdere vragen, bel ons gerust!
Telefoon: 040-2478080
E-mail: technificent@tue.nl
Adres: TU/e Science Park
Gebouw: Luna de Plint
Kamer: 1.140
Postbus: 513 5600 MB Eindhoven

