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Belangrijke data

Registratie geopend:  
Sollicitatietrainingen: 
Oriëntatiedagen:  
Koffiegesprekken:   
Inhousedagen:     

Georganiseerd door

Vereniging voor 
Technische Physica  
Applied Physics 

Gezelschap Leeghwater                      
Mechanical Engineering  

Technologisch Gezelschap                  
Chemical Engineering 

VSV ‘Leonardo da Vinci’                      
Aerospace Engineering 

W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’                         
Applied Mathematics 
and Computer Science 
and Engineering

Stappen / procedures

Ga voorbereid je sollicitatieprocedure 
in door te kiezen uit een gevarieerd 
aanbod aan trainingen tijdens de 
Sollicitatietrainingen.
Leer 150 nationale en internationale 
bedrijven kennen tijdens de 
Online Oriëntatiedagen en bezoek 
hun bedrijfspresentaties en stands. 
Voer in een informele sfeer 
één-op-één gesprekken met bedrijven 
tijdens de Koffiegesprekken.
Neem een kijkje achter de schermen 
bij een Inhousedag of E-housedag 
en ervaar hun werkomgeving.

1.

2.

3.

4.

Contact 

De Delftse Bedrijvendagen 
Secretariaat Mekelweg 2, 
2628 CD Delft 
Tel: (015) 278 1900 
Email: ddb@tudelft.nl 

De Koffiegesprekken  

Tijdens de 20 minuten durende 
een-op-een koffiegesprekken krijg je de 
mogelijkheid om de bedrijven in een 
informele sfeer beter te leren kennen. 
Je cv wordt aangeleverd aan de bedrijven 
van jouw keuze en je krijgt dan een 
overzicht van de bedrijven die een gesprek 
met jou willen hebben. Bij een wederzijdse 
interesse kunnen jullie elkaar in onze 
koffiebar op de TU Delft ontmoeten!

De Inhousedagen
 
Neem een kijkje achter de schermen bij 
de bedrijven waarin je echt geïnteres-
seerd bent! De Inhousedagen worden 
georganiseerd bij bedrijven op locatie of 
vinden online plaats en bieden je de kans 
om een nog completer beeld te vormen van 
het bedrijf. Je cv wordt doorgestuurd naar 
de bedrijven van jouw keuze, zodat zij op 
basis hiervan deelnemers kunnen selecteren. 

 
De Sollicitatietrainingen 

Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Op de Sollicitatietrainingen geven 
bedrijfsvertegenwoordigers van hoog 
aangeschreven bedrijven trainingen in 
de vaardigheden omtrent solliciteren. 
Daarnaast kun je jouw cv en/of jouw 
LinkedIn profiel laten nakijken.

De Online 
Oriëntatiedagen 

Ontmoet tijdens de Online Oriëntatiedagen 
van achter je laptop 150 nationale en 
internationale bedrijven die op zoek zijn 
naar jou! Bedrijven uit een breed aanbod 
aan sectoren zullen zich op deze drie-
daagse online carrièrebeurs presenteren 
met een bedrijfsstand. Daarnaast krijg je 
antwoord op al je vragen door te chatten 
of videobellen met de aanwezige 
bedrijfsvertegenwoordigers of door 
het bezoeken van hun bedrijfspresentatie. 
Aanvullend kan je snel in contact komen 
met verschillende bedrijven tijdens 
het netwerk carousel. Vergeet ook 
niet een van de verbredende lezingen 
van bekende sprekers te bezoeken! 

*Uiteraard worden alle gegevens van 
deelnemers vertrouwelijk behandeld, 
(volgens de AVG-wet.) 

Hoe kan je deelnemen?
 
Afgelopen jaar bezochten meer dan 
3500 studenten De Delftse Bedrijvendagen. 
Wil jij hier ook bij zijn? Inschrijvingen voor 
de 2021 editie openen op 4 januari! 
Alle evenementen zijn inbegrepen bij 
deelname aan De Delftse Bedrijvendagen,  
ook kunnen de evenementen los van elkaar 
bezocht worden. Je kunt je vanaf 4 januari 
inschrijven via de website van 
De Delftse Bedrijvendagen (ddb.tudelft.nl). 
De inschrijving kost €5 en geeft je toegang   
tot alle evenementen. 

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
De Delftse Bedrijvendagen biedt jou een 
unieke kans om je voor te bereiden op je 
carrière. De Delftse Bedrijvendagen is de 
grootste technische carrièrebeurs van de 
Benelux en vindt dit jaar plaats zowel 
online als op locaties van de TU Delft.    
Vier evenementen, georganiseerd in 
februari tot en met mei, vormen samen 

het ideale stappenplan om je te helpen 
jouw droombaan, -stage of -afstudeer-
opdracht te vinden. Wil je je alleen 
oriënteren? De Delftse Bedrijvendagen 
biedt de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier contact te 
maken met ruim 150 bedrijven.

4 januari 
9 – 11 februari  
15 – 17 februari 
22 – 26 maart  
26 april – 11 mei   



Deelnemende bedrijven

D A N A H E R

Applying coatings of the future 

 Career Centre
Career & Counselling Services


