
TU/e Technifi cent 
Dé brug naar uw toptalenten van morgen



Uw bedrijf opereert in een markt waarin veel organisaties zoeken naar 
(bijna) afgestudeerde technische academici. Maar hoe vist u gericht in 
een vijver vol talent naar het personeel van morgen? En heel belangrijk: 
hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten?

Bedrijven en studenten verbinden
U wilt uw bedrijf zodanig profi leren dat potentiële 
medewerkers het goed weten te vinden. Andersom 
heeft u behoefte aan een partij die u rechtstreeks 
in contact brengt met mogelijk nieuwe collega’s. 
Zou het niet mooi zijn als er een organisatie 
was die bedrijven en studenten met elkaar 
verbindt en zo werk maakt van de arbeidsmarkt? 
Die organisatie is er: TU/e Technifi cent (voorheen 
bij u bekend als TU/e CareerCenter). 

Zichtbaarheid vergroten
TU/e Technifi cent helpt de zichtbaarheid van uw 
bedrijf onder studenten te vergroten. Zo kunt 
u op ons digitale platform uw eigen bedrijfs  -
pagina aanmaken, startervacatures plaatsen voor 

verschillende studierichtingen en bedrijfsevents 
aankondigen. Ook kunnen wij u helpen met het 
organiseren van bijeenkomsten op de TU/e Campus. 
Onze consultants spreken dagelijks met studenten, 
‘uw doelgroep’. Zij geven loopbaanadviezen 
en brengen uw bedrijf onder de aandacht.    

Uw employer brand versterken
Via TU/e Technifi cent bouwt u heel gericht aan 
uw naamsbekendheid en imago onder bij ons 
ingeschreven kandidaten. Hiermee wordt uw 
employer brand aan de TU/e versterkt. Bovendien 
weten studenten voor hen interessante vacatures 
sneller te vinden. Bijkomend voordeel is dat we 
midden op de TU/e Campus zitten en beschikken 
over een groot intern netwerk. 

‘TU/e Technifi cent is TU/e’ 

“ Ons bedrijf groeit zo snel dat we continu op zoek zijn naar nieuwe 
collega’s. Nieuw talent werven we via vacatures op onze website, 
jobsites, social media en TU/e Technifi cent. Zij hebben een 
database met profi elen van voor ons interessante studenten, 
wij plaatsen onze vacatures op hun platform. Absolute meerwaarde 
van TU/e Technifi cent is dat ze op de TU/e Campus zitten: ze zijn 
TU Eindhoven; voor ons een belangrijke reden om zaken met 
elkaar te doen. Nu en in de toekomst.” 

Sanne Cuijten, Corporate Recruiter Profi t Nederland

Welkom bij TU/e Technifi cent



Ook partner worden van TU/e Technificent?
Brengt u uw bedrijf graag gericht onder de aandacht van technisch 
toptalent? Word dan partner van TU/e Technificent en profiteer van  
faciliteiten. Wij vinden het belangrijk dat u zichtbaar toegevoegde  
waarde levert voor bij ons ingeschreven studenten en beschikt over  
een voldoende divers vacatureaanbod. 

TU/e Technificent biedt u de keuze uit drie verschillende pakketten: 
Silver, Gold of Platinum. Elk pakket heeft verschillende mogelijkheden, 
afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Vacatures plaatsen
Als bedrijf mag u voor de doelgroep relevante 
vacatures/stages plaatsen op ons platform. Hierbij 
zorgt u voor een functieomschrijving en de contact-
gegevens, TU/e Technificent verzorgt de lay-out.  
Het aantal vacatureplaatsingen hangt af van het 
gekozen partnership-pakket. Studenten ontvangen 
een wekelijkse update van openstaande en passende 
vacatures die maximaal 60 dagen online staan.  
Via data-analyse houden we onder meer bij hoeveel 
studenten uw bedrijfspagina bezoeken en mogelijke 
vacatures bekijken. Minimaal eens per jaar krijgt u 
een statistisch overzicht van uw activiteiten.

Events organiseren
TU/e Technificent helpt u graag bij het organiseren 
van events op de TU/e Campus, zoals een lunch, 
borrel of workshop. Tijdens uw event kunt u meer 
vertellen over uw organisatie, waarna studenten  
de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. 
Opzet en inhoud bespreken we vooraf. Aan de 
lunch en borrel zijn kosten verbonden,  
de workshop is in principe gratis. Uiteraard kunt  
u ook events aankondigen op uw bedrijfspagina. 

Kies uit Silver, Gold of Platinum

Pakketten SILVER GOLD PLATINUM 

Coaching ✓ ✓ ✓

Zichtbaarheid na gold na platinum bovenaan

Profiel uitgebreid nee ja ja

Aantal vacatures enkel voor starter 5 15 20

Vacature vermelding studentennieuwsbrief ✓ ✓ ✓

Social Media branding via; LinkedIn, Facebook ✓ ✓ ✓

Inzicht statistieken ✓ ✓ ✓

Events ✗ 1 event 2 events

Events vermelding studentennieuwsbrief ✗ eenmaal tweemaal

Hardcopy materiaal ✗ ✓ ✓

Link naar eigen website ✗ ✗ ✓

Prijs excl. BTW € 1.250,- € 2.000,- € 2.300,-



‘Superblij met de hulp van TU/e Technificent’ 

“ Als biomedisch technoloog wil ik liefst een baan bij een technisch 
bedrijf. Toen ik actief ging zoeken, heb ik me ingeschreven bij  
TU/e Technificent. Ik heb veel aan de begeleiding van mijn consultant. 
Bij haar volg ik een sollicitatietraining op maat, neem ik vooraf 
gesprekken door. Ze kent bedrijven en de mensen persoonlijk,  
weet precies bij wie je gaat solliciteren. Laatst tipte ze me op  
functies die nog niet online stonden. Ideaal. Ik ben echt superblij  
met de hulp van TU/e Technificent!” 

Miko de Haas, afgestudeerd master student  
Biomedische Technologie, TU Eindhoven 

Meer informatie?
Uw bedrijf zichtbaar maken voor een groot publiek? Direct toegang tot  
interessante studentprofielen? Geïnteresseerd in een van onze pakketten?  
Wij helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met TU/e Technificent. We zijn te bereiken op 040 – 247 7371. Mailen  
kan natuurlijk ook: technificent@tue.nl. 

TU/e Technificent
TU/e Science Park
Luna de Plint, kamer 1.140
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tue.technificent.nl


