Gezocht: studenten die de Flamco Technologie Studiebeurs willen
ontvangen!
• MSc Sustainable Energy
• Industrial Engineering & Management, (specialization Production &
Logistic Management)
De Flamco Groep is onderdeel van Aalberts Industries N.V. (www.aalberts.com) en richt zich op de
ontwikkeling, productie en verkoop van kwaliteitscomponenten voor HVAC toepassingen. In meer
dan 70 landen bieden wij succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw,
utiliteitsbouw en duurzame energie. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft Flamco wereldwijd
nog twaalf verkoopkantoren. De productie vindt plaats in Europa en China (www.flamcogroup.com)
Innoveren met het oog op duurzaamheid. Bĳ Flamco denken we al meer dan vĳftig jaar continu na
over mogelĳkheden om onze producten efficiënter, gebruiksvriendelĳker, energiezuiniger en
duurzamer te maken.
Onze mensen leggen de basis van deze innovaties, en daarom willen we graag kennismaken met jong
talent en jong talent ondersteunen tijdens hun opleiding. Dat doen we door een Technologie
studiebeurs beschikbaar te stellen voor eerstejaars UT studenten in de MSc opleidingen:
• Sustainable Energy
• Industrial Engineering & Management, (specialization Production & Logistic Management).
En misschien ben jij dat wel!

Ben jij de innovator die er vandoor gaat met een studiebeurs van € 5.000,--?
•

Heb jij een BSc opleiding afgerond of rond je die binnenkort af met een gemiddeld cijfer voor alle
bachelor opleidingsonderdelen van een 7,5 of hoger?
• Ben je ingeschreven of ga je je inschrijven voor een MSc opleiding Sustainable Energy of
Industrial Engineering & Management, specialisatie Production & Logistic Management aan de
Universiteit Twente ?
• Beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift goed?
• Ben je in staat vanuit je eigen expertise de problematiek in de HVAC sector breed te benaderen?
(Heating, Ventilation and Air Conditioning).
• En beschik je over vaardigheden op het gebied van samenwerken, innoveren en conceptueel
denken?
Dan zoeken wij jou!

Wat levert de Flamco Technologie Studiebeurs je op?
•

Je krijgt financiële ondersteuning van € 5.000,-- voor je tweejarig Masterstudie. De beurs
wordt besteed aan het collegegeld en studiemateriaal.

•
•

Je krijgt een persoonlijke mentor, een Flamco specialist die zijn/haar technische expertise
met jou deelt en je introduceert in het netwerk van Flamco.
En je neemt deel aan een tweejarig professioneel ontwikkelingsprogramma georganiseerd
door de UT met als doel je voor te bereiden op een positie als toekomstig leider in de
technologie sector. Dit ontwikkelingsprogramma biedt een verscheidenheid van trainingen,
workshops en intervisie bijeenkomsten. Hierdoor ontwikkel je naast je ‘hard skills’ ook je ‘soft
skills’. Je bent daardoor in staat je professionele carrière met een voorsprong te starten.

Wat verwacht Flamco van jou?

Je neemt zelf initiatief bij het opbouwen en onderhouden van de relatie met Flamco en bent actief
deelnemer van het ontwikkelingsprogramma. Je kunt er voor kiezen om een stage en of een
afstudeeropdracht bij Flamco uit te voeren wanneer dit past binnen de opleiding.
En natuurlijk treed je op als een ambassadeur van Flamco.

Interesse?

Je kunt je aanmelden bij Career Service van de UT door het sturen van:
• Je CV
• De cijferlijst van je BSc diploma of de laatste beschikbare cijfers van je derde BSc jaar.
• Een motivatie brief van maximaal 1 A4 waarin je beschrijft:
o Waarom je hebt gekozen voor de masteropleiding die je nu volgt en
o Wat jij met jouw studie en specialisatie kunt betekenen voor de verdere ontwikkeling van
Flamco.
De aanmeldingen worden verzameld door Career Service en doorgestuurd naar Flamco. De selectie
wordt gedaan door Flamco . Je krijgt van Flamco te horen of je al dan niet wordt uitgenodigd voor
een gesprek om je aanmelding toe te lichten. Flamco besluit vervolgens wie er in aanmerking komt
voor de Flamco Technologie Studiebeurs.

Je kunt je aanmelding voor 20 november 2106 mailen naar careerservice@utwente.nl onder
vermelding Flamco Technologie Studiebeurs.

