Workshops Safari Skills
Negotiation by The Young Consultant (English)
How to develop a negotiation strategy in business as well as personal situations. How to develop a
negotiation strategy to get a good result for yourself and, more often than you think, also for others!
Cooperation – Escape Room by Escape-Event/Hoogheemraadschap/PLNT (Dutch)
Je waant je in de controlekamer van de peilbeheerders bij het waterschap. De storm die nu op komst
is, hadden we niet zien aankomen. Om wateroverlast te voorkomen, moeten jullie keihard aan de
bak. Begeleid door Career Services op samenwerking.
Cooperation – Escape Room by Escape-Event/Hoogheemraadschap/PLNT (Dutch)
Je waant je in de controlekamer van de peilbeheerders bij het waterschap. De storm die nu op komst
is, hadden we niet zien aankomen. Om wateroverlast te voorkomen, moeten jullie keihard aan de
bak. Begeleid door Career Services op samenwerking.
Consultancy by Bright & Company (Dutch)
Maak van adviesvaardigheden jouw ‘strong skill’! Tijdens deze workshop verkennen we met elkaar
wat adviseren is, welke rollen je allemaal kunt aannemen als adviseur en gaan we aan de slag met de
eerste fase van een adviestraject!
Entrepreneurship - Build your own company in 60 minutes by Lugus (English)
Thought about starting your own business, but no clue where to start? In 60 minutes you’ll learn
what it means to be an entrepreneur and what it takes to set up your own company. Forming a team,
creating a business case and even pitching your idea, you’ll do it all.
Time management by UniPartners (Dutch)
Als student kennen we het allemaal: je agenda loopt over en het is moeilijk om leuke dingen met
studie te combineren. Tijdens deze training leer je om te gaan met FOMO en een gezonde balans te
creëren tussen studie en vrije tijd!
Cooperation – Challenge by Career Services (English)
Career Services will challenge you on the theme of cooperation in theory and practice…

