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Tijd       Workshop Gegeven door

1 Di 24 
November
15:00 – 16:30

Entrepreneurship; How do I know my idea is good

Would you love to start your own company? Maybe now, or in the 
future? Join this workshop to find out how you can assess your idea 
is one you should pursue! We will zoom in on the most important 
perspectives to look at a idea in an interactive setting.

2 Wo 25 
november
15:00 – 16:00

How to master your job search?

Searching for new job opportunities and conducting job interviews 
can be stressful and intimidating. Nevertheless, properly preparing 
for a job interview is very important as it is a real “make or break” 
test of your ability to convince a prospective employer that you are 
the right fita for the job. With your graduation in prospect, you’ll 
probably be looking for new job opportunities and we want to help 
you with this job search! This interactive workshop will provide 
you with the necessary tools to master your (online) resume and 
job interview. Do you want to excel when applying for a job? Then 
register now for this workshop!

3 Do 26 
november
13:30 – 16:00 

Personal Branding

Personal Branding is jezelf beschouwen als een merk. Dat betekent 
dat je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Welk beeld wil je 
dat mensen van je hebben? Wat is handig om te zeggen en te doen 
en wat kun je beter laten? Je leert om je kracht, of datgene waarin je 
uitblinkt, te verwoorden in een pakkend verhaal; je pitch. Na deze 
workshop weet je hoe je jezelf op een krachtige en overtuigende 
manier kunt presenteren. Zo kun je jouw persoonlijkheid en 
eigenheid bewust inzetten en daarmee de juiste mensen en 
mogelijkheden aantrekken. Dit is een zeer interactieve workshop 
waarin we aandacht besteden aan jouw merk en pitch. Samen met 
je mede-deelnemers werk je aan en oefen je je pitch.

4 Wo 2 
december 
10:00 – 12:00 

Storytelling als communicatietechniek

En zou je ook graag een verhaal willen vertellen? Geef je regelmatig 
een presentatie en wil je de aandacht van je publiek beter vast 
houden? Heb je iets gaafs mee gemaakt, maar weet je niet hoe je dat 
op de meest pakkende manier kan vertellen? Geef je dan op voor de 
Storytelling-workshop!

5 Do 3 
december 
14:00 – 15:30

Hoe maken we Nederlandse studenten de gezondste
studenten van de wereld

Innoveren en voorop lopen in vernieuwing hoort bij de identiteit 
van Ahold Delhaize en Albert Heijn. Tijdens deze innovatieworkshop 
ga jij aan de slag met een plan om de Nederlandse studenten de 
gezondste studenten van de wereld te maken.
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Take part in free online workshops in which skills that are useful for your start in 
the job market are discussed. The topics of the English spoken workshops are: 
online personal branding and entrepreneurship. The workshops are given by 
leading companies that also have several great vacancies available, for starter jobs, 
internships or traineeships.

A great opportunity to get in touch with these companies and to develop skills that 
will benefit you throughout your career. Take a look at the complete program and 
sign up quickly!

Universiteit Utrecht
 Heidelberglaan 8
 3584 CS Utrecht
 

Contact: 
careerservices@uu.nl



 1 Dinsdag
24 november
15:00 – 16:30

Company: Holland Startup

Entrepreneurship; How do I know my idea is good

Would you love to start your own company? Maybe now, or in the future? Join this 
workshop to find out how you can assess your idea is one you should pursue! We 
will zoom in on the most important perspectives to look at a idea in an interactive 
setting.

About Holland Startup

Holland Startup, an Utrecht-based venture builder, was founded in 2014 with the 
goal to help young entrepreneurs succeed and overcome the pitfalls of venture 
building. Our core philosophy is “Enabling young entrepreneurs to shape our 
society”. For the next 5 years it’s our aim is to help 50 entrepreneurs build 25 
companies, focusing on themes such as a healthier society, an educated world, 
financial empowerment and logistics. Specifically, we focus on startups building 
Software as a Service (SaaS) products.



Woensdag 
25 november
15:00 – 16:00
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Company: PepsiCo

How to master your job search?

Searching for new job opportunities and conducting job interviews can be 
stressful and intimidating. Nevertheless, properly preparing for a job interview 
is very important as it is a real “make or break” test of your ability to convince a 
prospective employer that you are the right fit for the job. With your graduation 
in prospect, you’ll probably be looking for new job opportunities and we want to 
help you with this job search! This interactive workshop will provide you with the 
necessary tools to master your (online) resume and job interview. Do you want to 
excel when applying for a job? Then register now for this workshop!

About PepsiCo:
PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day 
in more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated 
more than $67 billion in net revenue in 2019, driven by a complementary food 
and beverage portfolio that includes Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and 
Tropicana. PepsiCo’s product portfolio includes a wide range of enjoyable foods 
and beverages, including 23 brands that generate more than $1 billion each in 
estimated annual retail sales.

Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Convenient Foods and 
Beverages by Winning with Purpose. “Winning with Purpose” reflects our ambition 
to win sustainably in the marketplace and embed purpose into all aspects of the 
business.



Bedrijf: A.S.R.

Personal Branding

Personal Branding is jezelf beschouwen als een merk. Dat betekent dat je weet 
wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Welk beeld wil je dat mensen van je hebben? 
Wat is handig om te zeggen en te doen en wat kun je beter laten? Je leert om je 
kracht, of datgene waarin je uitblinkt, te verwoorden in een pakkend verhaal; je 
pitch. Na deze workshop weet je hoe je jezelf op een krachtige en overtuigende 
manier kunt presenteren. Zo kun je jouw persoonlijkheid en eigenheid bewust 
inzetten en daarmee de juiste mensen en mogelijkheden aantrekken. Dit is een 
zeer interactieve workshop waarin we aandacht besteden aan jouw merk en pitch. 
Samen met je mede-deelnemers werk je aan en oefen je je pitch.

Over A.S.R.

Bij a.s.r. doen we waar anderen over praten. We doen er alles aan om mensen 
te verzekeren en vermogen op te bouwen op een manier die bijdraagt aan 
een eerlijke en duurzame maatschappij. Ook jouw persoonlijke ontwikkeling 
vinden we echt belangrijk. Met onze uitgebreide opleidingsmogelijkheden en 
loopbaanbegeleiding ontdek je waar jouw talenten en passies liggen. Ook krijg je 
alle ruimte om regie te nemen. Over je loopbaan, de manier waarop én wanneer 
je je werk doet. We stimuleren je om te ondernemen binnen je functie, na te 
denken over je rol en voorstellen te doen om jouw bijdrage nog groter te maken.

a.s.r. hoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. Wij staan genoteerd aan 
Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de AEX. Via onze merken a.s.r., De 
Amersfoortse, Ditzo, Europeesche Verzekeringen, Ardanta en Loyalis bieden we 
duurzame producten en diensten aan op het gebied van verzekeren, pensioenen 
en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast zijn we actief als 

Donderdag 
26 november
13:30 – 16:00
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vermogensbeheerder en belegger via a.s.r. real estate en a.s.r. vermogensbeheer. 
a.s.r. speelt als verzekeraar, belegger en werkgever een leidende rol op het 
gebied van duurzaamheid. Met ons beleggingsbeleid zijn we koploper in de 
Eerlijke Verzekeringswijzer en staan we op de eerste plaats in de ranking van de 
Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 
We maken ons hard voor financiële zelfredzaamheid door projecten te initiëren 
die mensen helpen bij het maken van bewuste financiële keuzes. Daarnaast 
stimuleren we duurzame inzetbaarheid en richten we ons op het voorkomen 
van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij a.s.r. werken ruim 4000 
medewerkers.

Wil jij tijdens je studie waardevolle werkervaring op doen? Wij hebben regelmatig 
stageopdrachten en denken graag met je mee over een afstudeeronderwerp. 
Studeer jij binnenkort af? Geef jouw carrière een vliegende start met ons 
traineeship of één van onze uitdagende startersfuncties.

Kom groeien bij a.s.r.!



Bedrijf: TOPdesk

Storytelling als communicatietechniek

En zou je ook graag een verhaal willen vertellen? Geef je regelmatig een 
presentatie en wil je de aandacht van je publiek beter vast houden? Heb je iets 
gaafs mee gemaakt, maar weet je niet hoe je dat op de meest pakkende manier 
kan vertellen? Geef je dan op voor de Storytelling-workshop!

Over TOPdesk

TOPdesk is twintig jaar geleden opgericht in Delft door twee studenten die een 
verschil wilden maken. Hun doel was om anderen te helpen met het verbeteren 
van hun dienstverlening – met software die simpel en eenvoudig is in gebruik
Wij maken standaard software die gebruikt wordt door afdelingen als IT, HR en 
FM. Hun takenpakket wordt ook wel service management genoemd. In TOPdesk 
leggen deze afdelingen de onderlinge taakverdeling vast, en registreren en 
behandelen vragen van medewerkers. TOPdesk is marktleider in de Benelux en 
wereldwijd gebruiken meer dan 4500 organisaties onze software; van profit en 
non-profitorganisaties tot overheid, adviesbureaus en multinationals.

Woensdag 
2 december
10:00 – 12:00 
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Donderdag 
3 december
14:00 – 15:30
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Bedrijf: Ahold Delhaize

Hoe maken we Nederlandse studenten de gezondste studenten van de
wereld.

Innoveren en voorop lopen in vernieuwing hoort bij de identiteit van Ahold 
Delhaize en Albert Heijn. Tijdens deze innovatieworkshop ga jij aan de slag met 
een plan om de Nederlandse studenten de gezondste studenten van de wereld te 
maken.

Over Ahold Delhaize

Ahold Delhaize is een van de grootste food-retailers van de wereld en is 
toonaangevend in zowel supermarkten als in E-commerce. Vanuit ons 
hoofdkantoor in Zaandam werken wij iedere dag om het leven van onze klanten 
een beetje beter en makkelijker te maken. Wil jij ook impact maken op Nederland 
en je resultaten terugzien in onze winkels?


