
Koken met Ch(i)efs in de 
Talentenkeuken van PROVADA  

In onze Talentenkeuken is matchmaking een koud culi kunstje. Een uitgelezen kans 
om te connecten en kennis te maken met CEO's en toekomstige topwerkgevers uit 
de bouw- en vastgoedwereld. Zij zoeken jong talent en jij een eerste baan of 
afstudeerstage. Laat je inspireren door onze Ch(i)efs. 
  
Reserveer je plek vóór 15 maart 2023 
Ben jij een ambitieuze eindejaarstudent met interesse in de bouw- en 
vastgoedsector? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven nodigen wij een selectie van 60 - 
100 HBO- en WO-studenten per evenement uit. Voor studenten is deelname gratis 
maar niet vrijblijvend. Zodra je een bevestiging van PROVADA ontvangt, gelden de 
meegestuurde annuleringsvoorwaarden. Wij willen uiteraard de last-minute 
annuleringen zoveel mogelijk voorkomen.  

T a l e n t  K i t c h e n

C O O K I N G  W I T H  C E O ' S
29 MAART 2023

UPCOMING: 

CONNECT
THE FINEST WAY 
TO                             WITH 
REAL ESTATE 
EMPLOYERS 

https://docs.google.com/forms/d/15H-7XSRxFFX7MO3ZVY1JyQmkKH1-kPAcNG95xB0vsbQ/edit?pli=1


Wat kun je                               ?
Cooking with CEO’s 
Onder leiding van een Chef-kok kook jij 
samen met CEO's een zinnenprikkelend 
viergangendiner. Dit gebeurt in de 
kookstudio op een inspirerende locatie 
waar CEO’s, recruiters en studenten 
samenkomen. Wij zorgen voor een dosis 
gezonde arbeidsvitaminen en 
spraakwater. Nu al leuk en dan moet het 
hoogtepunt nog komen.  

The proof of the pudding is in the 
eating 
Je zit aan tafel met een CEO en recruiter. 
De ingrediënten van het exquise diner 
ken je al. Maar weet je ook hoeveel 
smaken er in de bouw en vastgoedsector 
zijn? Je gaat het vandaag ontdekken.  

Wij placeren en zorgen ervoor dat jij per
gang een vastgoedbedrijf en CEO leert 
kennen. Onze belofte is dat jij na de 
laatste koffieronde met een goed gevoel, 
nieuwe inzichten, en een aantal 
waardevolle connecties naar huis gaat.  

Kennismaking en uitleg Chefs 
Koken met CEO’s, afgewisseld met 
fun & workshops 
Keynote ‘Wie Gen Z snapt, heeft de 
toekomst’, door Brainagent René 
Boender   
Aan tafel voor het viergangendiner 

Mix & match  
Op basis van de behoefte van de 
bedrijven selecteren wij de studenten. We 
kijken naar verschillende opleidingen zoals 
Bouwkunde, Bedrijfskunde, Commerciële 
economie en Vastgoed & Makelaardij. Het 
diner is geplaceerd maar daaromheen is 
voldoende gelegenheid voor meer 
ontmoetingen. 

Programma 29 maart 2023 
13.30 uur - Ontvangst op locatie 
Sugar City (Pulppersloods), Halfweg

14.00 uur - Welkom

21.00 uur - Laatste koffieronde  
21.30 uur - Einde evenement  
 

Contact  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met PROVADA.
Contactpersoon: Cerille Roelofsen - +31 (0)30 605 14 24 of cerille@provada.nl

VERWACHTEN

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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