Mogelijkheden tot samenwerking
Projectpartner
Betrokkenheid en zichtbaarheid tijdens de wedstrijden en activiteiten van een van de projecten Skills Heroes (alle mbo
vakwedstrijden), Skills Talent (alle vmbo vakwedstrijden) en TeamNL (internationale vakwedstrijden) gedurende het hele
wedstrijdjaar, direct contact met studenten en docenten, ruimte voor verstrekken van prijzen zoals het aanbieden van
stages, opleidingsbudgetten en gereedschap.

Wedstrijdpartner
Betrokkenheid en zichtbaarheid gedurende het hele wedstrijdjaar bij een van de vakwedstrijden, direct contact met
studenten en docenten, product branding bij studenten en docenten en bijvoorbeeld ruimte voor verstrekken van prijzen
zoals het aanbieden van stages, opleidingsbudgetten en gereedschap.

Evenementpartner
Betrokkenheid en zichtbaarheid in de promotie van en tijdens het grootste beroepenevenement in Nederland: Skills The
Finals met uitgebreid Loopbaan Oriëntatie en begeleidingsprogramma en masterclasses voor studenten en docenten.
Onder andere als standhouder, zichtbaarheid in aanloop naar, tijdens en na afloop van het evenement in
evenementcommunicatie (on- en offline).

Standhouder
Als standhouder aanwezig bij Skills The Finals om uw bedrijf bij het onderwijs en haar studenten onder de aandacht te
brengen, en studenten te begeleiden bij hun studie- en loopbaankeuzes.

Wedstrijdsupplier
Productbranding, laat de top van vakmanschap en hun docenten werken met uw product(en) en breng zo uw product
en bedrijf onder de aandacht.

Meer informatie
Dit is slechts een greep uit onze samenwerkingsmogelijkheden. Meer informatie over onze partnerpakketten vindt u
op worldskillsnetherlands.nl. Of neem contact op met
één van onze accountmanagers voor mogelijkheden op maat.

Ronald van Es
 06 - 33 05 88 93
 vanes@worldskillsnetherlands.nl
Swen Peeters
 06 - 43 79 90 72
 peeters@worldskillsnetherlands.nl

WorldSkills Netherlands is een landelijke non-profit
organisatie. Samen met onderwijsinstellingen,
overheid,
koepelorganisaties,
werkgeversen
ondernemersverenigingen en bedrijven zetten wij ons
in voor de promotie van (excellent) vakmanschap op
(v)mbo niveau. Wij dagen jong vakmanschap uit en
brengen het beroepsonderwijs positief onder de
aandacht met onze (internationale) projecten.
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2743 CB Waddinxveen
 info@worldskillsnetherlands.nl
 worldskillsnetherlands.nl
 0172 211 120

Word partner van
WORLDSKILLS NETHERLANDS

De arbeidsmarkt schreeuwt om vakmensen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst blijft de vraag om goede
vakmensen. Al sinds 1950 brengt WorldSkills getalenteerde vakjongeren, het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar.
Dit doen wij door het organiseren van vakwedstrijden en beroepenevents. Niet alleen op landelijk maar ook op
internationaal niveau. Wordt partner van WorldSkills Netherlands en verstevig uw netwerk in uw vakgebied en
bekendheid in het onderwijsveld van uw toekomstige werknemers, nationaal en internationaal.

Facts & Figures 2019

Mediabereik

Skills Talents evenement
vakwedstrijden onder 134 deelnemende vmbo-scholen

Instagram
50k interactie | 4.5m weergaven

Waarom partner worden

Skills Heroes evenement
vakwedstrijden onder 781 deelnemende mbo-opleidingen

Facebook
25k interactie | 4.7m weergaven

Samenwerkingen met partners zijn bij WorldSkills Netherlands van onschatbare waarde. Samen met de ondersteuning van
partners kunnen de vakwedstrijden voor het (v)mbo met meer impact en opbrengst voor beide organisaties worden
georganiseerd. Als partner van WorldSkills Netherlands kunt u zich profileren als potentiële werkgever maar brengt u ook uw
producten en diensten onder de aandacht. Bij alle evenementen richten wij ons op ‘the best of the best’. Voor u als partner is dit
ook dé gelegenheid om de top van jong vakmanschap en hun docenten kennis te laten maken met uw bedrijf en producten.
Afhankelijk van het partnership kunt u een actieve bijdrage leveren aan en sturing geven aan de kwaliteitseisen van potentiële
werknemers.

Skills The Finals beroepenevenement
15.000 bezoekers uit onderwijs en bedrijfsleven

Twitter
65k interactie | 1.9m weergaven

WorldSkills International evenement Kazan, Rusland
30 Nederlandse deelnemers, 63 deelnemende landen

YouTube
200k weergaven

Nationaal netwerk met partners uit overheid, onderwijs
en bedrijfsleven,
zoals het Ministerie van OCW, MBO Raad, VO Raad, SBB,
alle 53 ROC's in Nederland, vmbo-scholen, gemeenten, Fonds
21, Expertisepunt LOB, Dit is mbo

LinkedIn
2k interactie | 280k weergaven

Employer
branding

Corporate
branding

Product
branding

Work with
the best

Word partner en ontvang
Employer branding: Ontmoet excellente vakvrouwen en –mannen en hun docenten
Corporate branding: Jaarlijks exposure van uw bedrijf en producten op grote events met 15K of meer bezoekers
Product branding: breng uw product onder de aandacht tijdens de events en laat de top van jong vakmanschap ermee werken
Beïnvloed de kwaliteit van vakmanschap door inhoudelijke betrokkenheid van wedstrijdopdrachten

TEAM NL





Internationaal netwerk via WorldSkills International,
80 aangesloten landen

U bereikt jaarlijks een aantal keer:
jongeren 12 t/m 22 jaar,
bestuurders en docenten vo,
vmbo en mbo onderwijs,
bestuurders en vertegenwoordigers
koepelorganisaties onderwijs en
bedrijfsleven

