Hét Rotterdamse ondernemersevent voor studenten in het mbo
In een paar dagen een bedrijf starten: Tijdens
de Global Entrepreneurship Week 2019 ga je
ervaren dat het kan. We nemen je mee op reis door
het ondernemerslandschap. In drie ochtenden
maak jij mee hoe het is om in die tijd van idee tot
onderneming te komen. Leuk en leerzaam!

PRESSURE COOKER
19, 20 en 21 november

WAT GA JE DOEN?

AFSLUITEND EVENT

van het Creatief Coaching & Consulting Collectief, een

Albeda, locatie Rosestraat 1101 in Rotterdam. Op deze dag is

collectief dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van onder-

de inloop vanaf 08.30 uur. Bekijk hieronder het programma:

Onder begeleiding van Iwan Pol en Jeroen de Graaf, coaches

AFSLUITEND EVENT
22 november

We sluiten de week af op vrijdag 22 november bij

nemend gedrag en zelfredzaamheid, werk je in teamverband
aan een commercieel idee. Je gaat ook ontdekken wat je
allemaal al kan en je comfort zone oprekken. Dit jaar werken
we met 75 studenten van Albeda en 75 studenten van het
Hout- en Meubileringscollege. Samen vormen jullie 25 teams
van zes personen. Het thema is dit jaar ‘Circulaire Economie’,
dit betekent dat jouw onderneming grondstoffen optimaal
gaat gebruiken en hergebruiken.

ONDERNEMEN = DOEN

Deze week gaat over teamwork, ontwerpen, prototypen,
produceren, analyseren, netwerken, plannen, rekenen, waarde
toevoegen, jezelf verkopen, communicatie, presenteren, overtuigen, durven, maar vooral over creatief (= scheppend) bezig
zijn, plezier hebben en DOEN!

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

08:30-09:00 Ontvangst met koffie, thee, water
09:00-09.15 Opening door wethouder Barbara Kathman
van Economische zaken
09:15-09:45 Pitches finalisten pressurecooker ondernemen
09:45-10:30 Een circulaire spoken word act van ‘Sir culair’
10:30-11:15 Ondernemersforum met diverse ondernemers
11:15-11:30 Bekendmaking winnaars pressurecooker
11:30-11:45 Bekendmaking van de meest ondernemende
student 2019

WAAR?

De bijeenkomsten vinden plaats op 19, 20 en 21 november
bij Huis van de Wijk Schiemond aan de Dempostraat 143 in
Rotterdam. Elke dag is de inloop vanaf 08.30 uur. We starten
elke dag om 09.00 uur. We werken met strakke tijdschema’s en
je bent onderdeel van een team, dus zorg dat je op tijd bent.

11:45-12:00 Afsluiting

We gaan er een super
inspirerende week van maken!

