
www.rug.nl/gdbc-talent GDBC wordt mede gefinancierd door:

Vraag het Groningen Digital 
Business Centre
• nieuwste inzichten
• stagiairs
• adviesrapporten

linkedin.com/
company/gdbc/ @GDBC_RUG

Neem persoonlijk contact op met 

Bas Baalmans, 

projectleider GDBC

T  06 22 49 43 53  

E gdbc@rug.nl

I  www.rug.nl/gdbc

   

  contact

Het GDBC brengt online 
ondernemers verder
Via het GDBC kunt u ook:

• Pas afgestudeerde professionals op online gebied ontmoeten

• Uw organisatie als potentiële werkgever presenteren

• Uw organisatie of merk promoten onder studenten

• Uw netwerk uitbreiden via onze evenementen en workshops

• Toegang krijgen tot vacaturebanken voor hogeropgeleiden

• Onderwijs voor professionals volgen

• Bijdragen aan onderwijs voor toekomstig digitaal talent

Jonge talenten voor uw 
online onderneming

Zoekt u talent op een ander terrein 
dan Digital Business? 

Voor talent in andere bedrijfskundige en 
economische onderwerpen kijkt u op 
www.rug.nl/feb/recruitment

www.rug.nl/gdbc-talent

Online talent vindt u 
via het GDBC
Bent u op zoek naar een gemotiveerde stagiair? Of naar 
een young professional voor wie u een kortlopende 
opdracht heeft? Wij helpen u graag verder!

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) heeft de 
expertise om de wensen van uw bedrijf op het gebied 
van Digital Business en Data Analytics in te vullen. De 
trajecten worden begeleid vanuit de universiteit door 
ervaren docenten met kennis van de praktijk. Onze 
jonge talenten werken via:
1.  Learning communities
2.  Stages
3.  Consultancy opdrachten

Wat kost het?
Het vinden van jong talent via het GDBC vraagt om een 
minimale investering van uw tijd en geld. 

Wat levert het op? 
U krijgt de allernieuwste inzichten, adviesrapporten 
waarmee u direct aan de slag kunt en mogelijk ontmoet u uw 
toekomstige werknemers! Neem voor aanvullende informatie 
contact op met het GDBC. Op de achterkant van deze folder 
vindt u onze gegevens.

“ Oplossingen van studenten” 
 “Bedrijven zijn welkom bij het GDBC wanneer ze een 

antwoord zoeken op digitale vraagstukken of wanneer 
ze efficiënter zouden willen werken. Wij zorgen dat 
onze studenten een oplossing daarvoor bedenken.”

Bas Baalmans 
Projectleider GDBC 

samen werken
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Nieuwste inzichten in 
Digital Business
Wat:  Learning Communities
Tijdsduur:  5 maanden
Voordelen:  • verdieping in uw onderwerp 
 • kennisuitwisseling 
 • scouten van nieuw talent

Bedrijven kunnen participeren in Learning Communities van het GDBC. Hierin 
werken studenten van verschillende niveaus en achtergronden een paar uur per 
week samen onder begeleiding van een universitair docent. 

De academische kennis die studenten, 
docenten en bedrijven uitwisselen, kan 
ook uw bedrijf van pas komen. Samen 
onderzoeken jullie namelijk hoe deze 
kennis toe te passen is in de praktijk. Het 
stelt u en de studenten in staat om nieuwe 
inzichten op te doen over actuele digitale 

ontwikkelingen, zoals Agile, Lean Six Sigma, 
Digital Business, Phyton en Blockchain. 

Wilt u met uw bedrijf deelnemen aan een 
Learning Community van het GDBC of heeft 
u advies op maat nodig? Neem dan gerust 
contact op met het GDBC.

Adviesrapport over 
uw vraagstuk
Wat: Consultancy opdrachten
Tijdsduur:  10 weken
Voordelen:  • concreet en bruikbaar advies
 • toegang tot nieuwe inzichten en kennis
 • begeleid door ervaren professionals

Voor uw organisatie kunnen we een specifieke business case laten uitwerken. 
In een klein team werken studenten aan uw opdracht op het gebied van Digital 
Business of Data Analytics.

Onder begeleiding van ervaren docenten 
voeren geselecteerde master- en 
bachelorstudenten het project uit. Samen 
met de docent bezoekt het studententeam 
uw bedrijf om de organisatie en u als 
opdrachtgever te leren kennen. Uw vraag 
staat centraal zodat de student consultants 
maatwerk kunnen leveren. 

Het resultaat: in een korte tijd een concreet 
en bruikbaar advies!

Stagiair in uw bedrijf
Wat: Stages
Tijdsduur:  5 maanden
Voordelen:  • frisse blik
 • meest recente kennis  
 • uw vraagstuk beantwoord
 • stagiairs zijn potentiële werknemers

Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte stagiair: Nederlands 
of internationaal. Wij kunnen ook meedenken bij het opzetten van de 
taakomschrijving of het formuleren van de opdracht. Het betreft zowel 
meewerkstages als onderzoeksgerelateerde stages.

Onze studenten willen graag 
praktijkervaring opdoen via 
meewerkstages. Voor uw bedrijf is dit 
een ideale mogelijkheid om met potentiële 
toekomstige werknemers in contact te 
komen.

Bij een onderzoekstage gaat de 
student met een door u aangereikt 
onderzoek aan de slag. Dit resulteert 
in een onderbouwd antwoord op uw 
businessvraag. Ook zijn er specifieke 
talentprogramma’s en zomerstages 
mogelijk. Voor nadere informatie 
hierover kunt u contact opnemen 
met het GDBC.

“ Onze verwachtingen zijn overtroffen”
 “Onze ervaringen met de studenten van het 

GDBC in het kader van de student consultancy 
opdracht die zij uitvoerden, overtroffen 
onze verwachtingen! Ons vraagstuk werd 
professioneel aangevlogen en uiteindelijk 
beantwoord via een drietal mogelijk 
te volgen scenario’s. Wij hebben een 
waardevol onderzoek met dito resultaat 
gezien. Een team dat hecht samenwerkte 
met een professionele communicatie naar 
mij als opdrachtgever.”

Emmie Carabain
HR-manager Frank

“ Een absolute meerwaarde”
 “Ik heb als deelnemende student gemerkt dat 

de GDBC Learning Communities de ideale 
ontmoetingsplaatsen zijn voor ambitieuze 
studenten die een stap verder willen en voor 
bedrijven die willen innoveren. Als student ben 
je voor een bedrijf een potentiële toekomstige 
werknemer en als young professional kan je 
de nieuwste theorie in praktijk brengen. Een 
absolute meerwaarde voor zowel student als 
bedrijf!”

Helen van de Kop 
Student Business Administration Technology 
Management

“De onmisbare schakel” 
 “Voor ons bij INDI is het GDBC de 

onmisbare schakel met digitale innovatie 
en kennisdeling, en tevens de perfecte 
aansluiting met aankomend digitaal talent. 
Om onze klanten de ultieme ervaring 
te blijven bieden, werken we dagelijks 
aan het verhogen van relevantie van ons 
aanbod en service. Daarvoor is doorlopende 
ontwikkeling op gebied van digitale science 
en data essentieel.”

Sybrand Brouwer 
INDI.nl
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