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Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet
kunnen beperken tot wat binnen hun eigen grenzen en disciplinegebied valt.

De klassieke loopbaan is verdwenen en steeds vaker komen studenten terecht
bij werkgevers waar je ze, gezien hun studie, niet in eerste instantie zou
verwachten.

Deze ontwikkeling vraagt ook om nieuwe manieren om studenten en
potentiële werkgevers met elkaar in contact te brengen. Om in deze behoefte
te voorzien organiseren de studievereningen van de faculteit Recht, Economie
en Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht op l juni 2011
het REBO carrièresymposium.

Tijdens deze middag wordt aan 100 ouderejaars studenten van de faculteit de
mogelijkheid geboden om in contact te komen met vier verschillende
werkgevers. De werkgevers zullen afkomstig zijn uit de financiële sector, de
consultancy sector, de overheid en het bedrijfsleven. Dit om een afgewogen
programma te bieden aan onze studenten waarbij er voor alle interesse
gebieden een interessant bedrijf staat. Het programma vangt aan met een
plenair gedeelte waar een vooraanstaand spreker, waarschijnlijk een alumnus
of alumna van onze faculteit, in zal gaan op het belang van je oriënteren
buiten je eigen disciplinegroep. Vervolgens bestaat er de mogelijkheid voor de
deelnemende werkgevers om gedurende tien minuten een pitch te houden
over de mogelijkheden die er bij deze werkgever bestaan voor een
afgestudeerd REBO student. Na een korte pauze wordt de groep, volgens een
bij aanmelding opgegeven keuze, gesplitst in vieren. Elke groep van 20 a 25
studenten volgt gedurende 90 minuten een interactieve casus die door de
deelnemende werkgevers verzorgt wordt.

Vooral tijdens deze casus zal de meerwaarde van de opzet van deze dag
blijken; als studieverenigingen zien wij een grote meerwaarde voor onze leden
indien zij in interdisciplinair verband aan een casus werken. Iets waar menig
REBO-student tijdens zijn of haar carrière mee te maken krijgt.
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Voorlopig Programma

• 13.00 Ontvangst

• 13.15 Opening

• 13.25 Plenaire spreker

• 13.50 Elevator pitches

• 14.30 Pauze

• 14.45 Aanvang workshops

• 16.15 Borrel

• 17.00 Einde

Deelname mogelijkheden

Indien u kiest voor deelname aan deze dag kunt u de volgende zaken van ons
verwachten.

• Button + bedrijfsprofiel op de symposium website, een aparte website
specifiek voor dit event.

• Logovermelding op poster + flyer

• Mogelijkheid tot aanleveren flyers + gadgets voor de goodiebags

• Elevator pitch van tien minuten tijdens het plenaire gedeelte, u bereikt
hiermee alle deelnemers.

• Interactieve workshop van 90 minuten, naar eigen inzicht in te vullen

Deelname aan afsluitende borrel

Voor het hele pakket wordt een bijdrage van 900,- euro ex. btw gevraagd.
Mocht u interesse hebben in deelname dan zijn wij graag bereid om het een
en ander persoonlijk bij u toe te komen lichten. De organisatie van deze dag
ligt in handen van de drie REBO-studieverenigingen en geniet de volledige
steun van de faculteit REBO.
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De organiserende partijen

ECU'92

ECU'92, Economie Combinatie Utrecht 1992, is de studievereniging van de
Utrecht University School of Economics, het economie departement van de Uni-
versiteit Utrecht. De opleiding Economie is september 2000 gestart. Anno 2011
is er een bachelor economie & bedrijfseconomie en zijn er een aantal masters,
variërend van een master Economie Policy & Public Management tot een master
International Economics & Business. Een andere grote master is de mas-
teropleiding Economics of Competition & Regulation. Door deze combinatie en
integratie leren de studenten probleemstellingen niet alleen vanuit de econo-
mische wetenschap op te lossen, maar hierbij tevens een andere discipline te
betrekken.

ECU'92 is een bruisende vereniging welke circa 1700 leden telt, waarvan er on-
geveer 150 in commissies actief zijn. Deze organiseren activiteiten die invulling
geven aan de vier verenigingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn achtereen-
volgens het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het bevorderen van
de sociale contacten tussen de Utrechtse economie studenten, het bevorderen
van de integratie tussen studenten en afgestudeerden en het verkleinen van de
kloof tussen de economische theorie en praktijk.

JSVU

De afkorting JSVU staat voor Juridische Studenten Vereniging te Utrecht. De
JSVU is de officiële, onafhankelijke faculteitsvereniging van het departement
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht (UU). De JSVU is opgericht op 2
februari 1968 en is met ruim 3600 leden een van de grootste en meest profes-
sionele faculteitsverenigingen in Nederland.

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de
Utrechtse rechtenstudent en wel in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit
doel te bereiken door onder andere voor de studenten activiteiten te organ-
iseren. Deze activiteiten kunnen worden onderverdeeld in studiegerichte ac-
tiviteiten (zoals Symposia, de Utrechtse Bedrijvendag, het Wetenschappelijk
Congres, Excursies enzovoort) en gezelligheidsactiviteiten (commissieborrels,
rechtenfeesten en de JSVU Dies). De JSVU geeft tevens elk jaar een almanak en
een eigen agenda uit.

SV Perikles

Perikles is de studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles
is een jonge snelgroeiende vereniging die op het moment al 500 leden heeft.
Perikles organiseert uiteenlopende activiteiten die zowel educatief als ontspan-
nend van aard zijn. Hierbij valt te denken aan lezingen over actuele vakgerela-
teerde onderwerpen, debatten, stedentrips, feesten, loopbaanoriëntatie act-
viteiten en borrels. Daarnaast kunnen leden hun studieboeken met korting bij sv
Perikles kopen.

Pagina 4



Economie Combinatie Utrecht 1992

Janskerkhof 12

Telefoon: 030-2539690
E-mail: extern@ecu92.nl

Juridische Studentenvereniging Utrecht
Jansveld 44

3512 BH Utrecht
Telefoon: 030-2400811

E-mail: bestuur@jsvu.nl

Studievereniging Perikles
Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC Utrecht

Telefoon: 030-2539269
E-Mail: info@svperikles.nl


