StagePitch, dé pitch naar de ideale stage!

Wat doet StagePitch?

StagePitch brengt studenten, bedrijven en onderwijsinstellingen dichter bij elkaar. Het online
platform maakt de communicatie tussen partijen gemakkelijker en de verwachtingen van alle
partijen worden duidelijker. StagePitch vergroot de competitie tussen studenten en geeft ze de
mogelijkheid om zich creatief en commercieel te uiten bij het opstellen van hun pitch. Bedrijven
plaatsen hun stage in de vorm van een probleemstelling, eventueel met begeleiding van een
video of documenten. Doordat studenten specifiek op de probleemstelling van het bedrijf
pitchen weet de hr-manager op voorhand beter wat voor student ze in huis halen. Hiernaast
ontvangt het stagebedrijf ook de verschillende ideeën en wijze van aanpak van de studenten op
de probleemstelling, waar wellicht erg interessant oplossing tussen kunnen zitten. Voor meer
informatie: StagePitch.nl

Voordelen voor bedrijven
•

•
•
•

Duidelijk overzicht: Bedrijven krijgen een duidelijk overzicht van alle pitches die de
studenten of projectgroepen hebben ingestuurd, er kan makkelijk tussen de pitches
genavigeerd worden en er wordt een notificatie gestuurd wanneer een nieuwe pitch is
ingediend.
Gemotiveerde studenten: Door het wedstrijdelement krijgen bedrijven creatieve out-of-thebox ideeën van studenten.
Meerdere oplossingen: Het bedrijf krijgt meerdere mogelijke oplossingen voor hun
probleemstelling gepicthed.
Platform: Bedrijven hebben een platform in handen waarmee ze eenvoudig gemotiveerde
studenten kunnen binnenhalen en zich als innovatieve onderneming kunnen positieneren.

Voordelen voor Studenten
•

•
•

Commercieel / creatief denken: Door het wedstrijd element worden studenten gestimuleerd
om een creatieve pitch op te stellen, het bedrijf kan namelijk 3 winnaars selecteren.
Solliciteren: Studenten moeten zichzelf via hun pitch in de picture spelen, dit kan later
bijdragen aan het succesvol doorlopen van een sollicitatieprocedure.
Toepassen: Studenten kunnen hun opgedane kennis gebruiken bij het opstellen van hun
pitch en hiermee een mogelijke oplossing voor het bedrijf verzinnen.

Voordelen voor onderwijsinstelling
•

•
•
•

Platform: Via StagePitch kan de onderwijsinstelling eenvoudig bedrijven aantrekken en
overzichtelijk de projecten en stages aanbieden.
Innovatie: StagePitch biedt de onderwijsinstellingen een unieke kans om zich innovatief in de
picture te spelen en traditionele methodes om te gooien.
Nieuwe (sociale) media: De onderwijsinstelling kan zich positioneren als koploper in de wijze
waarop het stages en projecten linkt tussen bedrijven en studenten.
Gecontroleerde samenwerking: Er ontstaat een duidelijker overzicht van de stages en
projecten die bedrijven voor de studenten aanbieden. Er kan eenvoudig worden
gecontroleerd welke studenten al gepitched hebben.

