
 

 

 
Amsterdam, 22 mei 2018 
 
 
Betreft: werkgeversmarkt Make IT Work dinsdag 19 juni 2018 
 
 
Beste werkgever, 
 
Het team van Make IT Work nodigt u hierbij officieel uit voor de werkgeversmarkt op dinsdag 19 juni 
aanstaande. Op deze avond kunt u persoonlijk kennis maken met onze nieuwe wederom grote groep 
gemotiveerde en streng geselecteerde kandidaten die de eerste ronde van de selectieprocedure met goed 
gevolg hebben afgerond.  
 
Deze werkgeversmarkt draait om de omscholingsrichting Software Engineering en Business Analytics en 
wordt u aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Doel van deze na-middag/avond is dat elke 
werkgever meerdere sollicitatiegesprekken inplant met kandidaten. Uit deze sollicitatiegesprekken komen 
vervolgens een of meerdere kandidaten naar voren waar u een intentieverklaring mee wenst af te sluiten.  
 
U krijgt een sta-tafel ter beschikking in een gezamenlijke grote ruimte (hal Kohnstammhuis) waar u met de 
kandidaten in gesprek kunt gaan en uw bedrijf kunt presenteren. Wij vragen u om geen banners te plaatsen 
of ander groot promotiemateriaal mee te nemen, maar slechts materiaal dat op een tafel past. Omdat we de 
nadruk willen leggen op persoonlijke communicatie, is er ook geen ruimte voor een audiovisuele presentatie. 
We raden u aan om met 3 tot 5 man afvaardiging vanuit uw bedrijf te komen, zodat iemand het ‘recruitment 
gesprek’ kan voeren en iemand anders tegelijkertijd een groepje kandidaten te woord kan staan. Na afloop 
vragen we u met welke kandidaten u een sollicitatiegesprek wilt inplannen, u krijgt hiervoor een document 
met alle kandidaten erop weergegeven, wij zullen u donderdag 21 juni de digitale file van de betreffende 
kandidaten doen toekomen. Let op de deadline voor het aanleveren van de intentieverklaringen voor dit 
Cohort is op 6 juli (u heeft dus maximaal 2 weken voor voeren recruitmentgesprekken op kantoor, gezien de 
zomervakantie is dit niet anders mogelijk) blokt u nu alvast recruitmentdagen in. 
 
Belangrijke data 
Met de afgesloten intentieverklaring kunnen de cursisten het omscholingstraject op 3 september 2018 
starten. In de eerste vier maanden volgen de cursisten onderwijs op onze locatie op de Campus van de Hva 
(Fraijlemaborg). In het tweede semester werkt de cursist 32 uur per week bij de werkgever en volgt nog 8 
uur per week onderwijs bij de HvA. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste data weer met betrekking tot 
de groep die op 3 september start: 

 

Datum Gebeurtenis Toelichting 

3 september 2018 Start opleidingstraject, 
eerste semester 

40 uur per week onderwijs 

7 januari 2019 Inwerkperiode Werkgever Cursist wordt ingewerkt bij de 
werkgever (4 weken) 

4 februari 2019 Start werkperiode 
 

32 uur per week met 
arbeidsovereenkomst 

4 februari 2019  Vervolg opleidingstraject, 
tweede semester 

8 uur per week onderwijs, 32 uur 
per week werk 

3 juni 2019 Einde Make IT Work 
cohort 13 

Einde Make IT Work cohort 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Praktische informatie 
Op dinsdag 19 juni 2018 vindt de werkgeversmarkt plaats op de Campus van de Hogeschool van 
Amsterdam Kohnstammhuis in de centrale ontvangsthal, Wibautstraat 2-4, Amstelcampus, 1091 GM 
AMSTERDAM. 
 
Wij willen u vragen om tussen 16.30 uur en 16.50 uur uiterlijk aanwezig te zijn om uw tafel in orde te maken, 
om 16.50 uur zal de Psycholoog van onze assessmenttool een korte uitleg geven over de inhoud van het 
assessment. Om 17.10 uur zullen wij starten met de speeddates tot 19.30 uur, om 20.00 uur zullen wij de 
werkgeversmarkt sluiten. Wij zorgen voor een broodje en drinken. 
 
Indien u met de auto komt, kunt u parkeren in de parkeergarages van Q-Park: 
1. Q-Park Weesperplein: ingang in Eerste Boerhaavestraat vanaf Wibautstraat, parkeren onder 
Kohnstammhuis (4 euro/uur, maximaal 10 euro) Zie voor informatie: http://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-
park/per-stad/amsterdam/weesperplein  
2. Q-Park Centrum Oost: ingang in de Wibautstraat 3, parkeren onder Wibauthuis (4 euro/uur, maximaal 10 
euro) Zie voor informatie: http://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/amsterdam/centrum-oost  
 

                     
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
We kijken uit naar uw komst en hopen samen met u een mooi vervolg te geven aan dit succesvolle traject. 
 
Met vriendelijke groet namens het projectteam Make IT Work, 
 
Baukje Vetter 
06-11265306 
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