
Tijd en 
locatie Workshop Gegeven

door
Ontdek jouw managementtalent  

Maandag 
13 mei
16:00 – 19:00
DEN BOSCH

Heb jij altijd al willen weten wat voor leider jij bent? Of wat jouw natuurlijke communicatiestijl is en hoe je dat het best 
in kunt zetten? Kom dan proeven aan het traineeprogramma van de Enexis Groep, het beste traineeprogramma van 
de Benelux 2015. Een tweejarig traject waarin jouw (persoonlijke) ontwikkeling centraal staat. Tijdens onze workshop 
zullen we stilstaan bij jouw talenten, je leiderschapsstijl en je communicatiestijl, zodat jij jouw carrière een vliegende 
start kunt geven!

Jezelf presenteren als professional / pitch 

Dinsdag 
14 mei 
16.00 – 19.00 
UTRECHT

Deze workshop geeft je handvatten voor twee belangrijke dingen die je nodig hebt voor je carrière: professioneel 
handelen en jezelf presenteren. Waarom zouden mensen met jou willen werken? Hoe blijft jouw verhaal nou 
echt hangen bij je publiek? We gaan aan de slag met de ins en outs van jezelf professioneel opstellen, storytelling, 
presenteren en personal branding.

Personal branding 

Woensdag 
15 mei
15:00 – 17:00
UTRECHT

In deze workshop ga je aan de slag met personal branding en hoe je dit kan inzetten bij solliciteren. Je gaat actief aan 
de slag met het vormgeven van jouw merk en leert hiermee jezelf onderscheidend te presenteren op de arbeidsmarkt.

Personal branding  

Thursday 
16 May
16:00 – 19:00
AMSTERDAM

Put yourself in the driver’s seat of your personal brand. Develop knowledge about yourself to ensure that people see 
you the way you want to be seen. With hands on exercises you will learn how to communicate to various audiences and 
learn to spot the areas you need to improve to represent yourself in the best possible way.

Convincing & Negotiating

Monday 
20 May
16:00 - 19:00
UTRECHT

Do you want to improve your public speaking, learn how to strategically convince people to win every argument and are 
you interested in international issues? The assignment and exercises in this masterclass will help you to develop your 
negotiation, lobby and public speaking skills.

Effectief samenwerken  

Dinsdag 
21 mei
16:00 – 19:00
AMSTERDAM

In deze workshop ga je in twee hele verschillende opdrachten aan de slag met samenwerken. Je gaat ervaren wat er 
nodig is voor een goede samenwerking en welke rol je zelf pakt bij een samenwerking in teamverband. 

 Agile Scrum  

Dinsdag 
21 mei
16:00 - 19:00
UTRECHT

Steeds meer grote organisaties kiezen voor een Agile werkwijze, maar waarom? Wat zijn de voordelen? Tijdens deze 
workshop gaan we hier antwoord op geven en krijg je handvatten mee om zelf Agile aan de slag te gaan.   

Een duurzame beweging creëren

Woensdag
22 mei
16:00 – 19:00 
UTRECHT

Hoe creëer je een beweging van sustainability ambassadeurs in een organisatie? En hoe help je medewerkers 
duurzamere keuzes te maken? Ontdek meer over duurzaamheid en het creëren van draagvlak in een grote organisatie 
in deze workshop! 

Jouw droom stage/baan 

Donderdag 
23 mei 
16:00 – 19:00
ZAANDAM

Je droom stage of baan gevonden of nog aan het oriënteren? In deze workshop leer je van een recruitmentspecialist 
hoe je de eerste stap in de arbeidsmarkt het beste voorbereid: van zelfverkenning tot CV tot  sollicitatiegesprek.

Career Services

Ben jij student en wil je straks goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan?

Volg dan één of meer workshops van Career Services van de Universiteit Utrecht. Alle workshops worden 
gegeven door toonaangevende organisaties uit verschillende steden. Deelname is gratis!

Future-proof Skills 

Certificaat
Volg je drie workshops? Ontvang dan een certificaat van deelname en overtuig potentiële 
werkgevers waarom zij met jou in zee moeten gaan. Schrijf je nu in!

Ga naar uu.nl/futureproofskills en schrijf je in. Na aanmelding hoor je via e-mail of je kunt 
deelnemen. 
Voor elke workshop zijn ca. 25 plaatsen beschikbaar. Vol=Vol. Je mag je voor maximaal  
3 workshops inschrijven.

Universiteit Utrecht I Heidelberglaan 8 I  3584 CS Utrecht 
Contact: careerservices@uu.nl

Career
Services

https://werkenbijenexis.nl/
https://www.werkenbijutrecht.nl
https://jobs.aholddelhaize.com/vacancies/
https://www.kraftheinzcompany.eu
https://www.werkenbijcalco.nl
http://www.uumun.nl/
https://www.academievandestad.nl/index.html
https://ytf.nl/
https://www.ikea.com/nl/nl/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/uppdrag.html

