
 

voor alle  afgestudeerden uit Almelo en omgeving

   
 

 
 

 
  

  
      

 
 

De volgende fantastische  

prijzen zijn te winnen :
 

 

 

 3 x 

 

IPad gratis
  

    

 
4 x   Solera Dinerbon

   t.w.v. € 39,00  

 

 

Er worden leuke prijzen verloot onder de studenten uit Almelo en omgeving die zich voor  mei ingeschreven  
hebben via de site www.uitalmelo.nl. Je dient op 15 juni wel op de Graduation Party aanwezig te zijn! 

Programma  
Terras Solera/Theaterhotel

14.45 - 15.00 Ontvangst leerlingen Solera,  
 Solera buitenterras/of binnen
15.00 - 15.15  
 draait tussen 14.45 - 15.15
15.15 - 15.20 Toespraak Burgemeester, 

Throw Hat moment!!
 

15.20 - 15.25      Toespraak ondernemers
      collectief  

  
 

15.25 - 15.45       
   

 
15.45 - 16.00   Uitreiking extra prijzen   

schoolprestaties.
  Uitreiking prijzen verloting. 
   Uitreiking door  

schooldirecteuren/ 
afdelingsleiders of mentoren.

16.00 - 16.45   informele  
 contacten bedrijfsleven en  
 studenten. Ontmoet bekende 
 Almelo-ers.
16.45 - 17.00 Afsluiting    
       
 
 

Netwerken  
met stadsbestuur 
en bedrijfsleven  

Verloting:

Schrijf je in: 

www.uitalmelo.nl

7

Cocktailtimes, DJ

Cocktailtimes, DJ

Cocktailtimes, DJ -

Wat doet www.uitalmelo.nl voor 
jou?  

Geslaagd voor Havo/VWO op een van 
de scholen uit Almelo ( St.-Canisius, 
Pius X College, CSG Het Noordik, 
OSG Erasmus)? Gefeliciteerd! 
Nu maar genieten van een welverdiende 
vakantie. Daarna studeren, carrière 
maken. Maar tijdens en na je studie 
zien we je graag terug, met alle 
opgedane kennis, inzichten en ambitie. 
www.uitalmelo.nl is een digitaal 
netwerk dat ervoor zorgt dat je als 
student voortdurend wordt gevoed 
met mogelijkheden om in en rond 
Almelo stages te volgen, afstudeeropdracht-
en te doen en werkervaring op te doen. 
Almelose bedrijven staan klaar om jullie te 
ontvangen, tijdens en na je studie. 
Want hier is het leven goed en zijn je 
carrièrekansen net zo goed als elders!
Almelo is een groeiende netwerkstad. 
Daarom hebben we jou nodig!
Almelo is een stad om te slagen!

Wat betekent het Almelose 
bedrijfsleven voor jou?

In week 29 organiseert de stichting samen met 
de decanen bedijfsbezoeken onder de naam 
Almelo Academy. (informatie, zie onze site 
www.uitalmelo.nl of de informatie uitgereikt 
via je eigen decaan). Daarnaast biedt een 
groot aantal interessante Almelose bedrijven  
stageplaatsen en afstudeeropdrachten aan.

Veel van deze bedrijven delen projecten
met de Universiteit Twente of een van
de Hogescholen waar jij dan ook weer
profijt van hebt. Kortom: het netwerk 
www.uitalmelo.nl brengt iedereen bij
elkaar!
De mogelijkheden om in de regio Almelo
stage te lopen of na je studie te gaan 
werken zijn legio.

Hoe brengt www.uitalmelo.nl 
student en bedrijf bij elkaar?

Na je inschrijving op de website 
www. UitAlmelo.nl kun je je profiel 
plaatsen op Linkedin/uitalmelo.nl. 
Er staat een handige handleiding op de 
website. Op dit platform kun je rechtstreeks 
contact hebben met personeelsfunctionarissen 
van de verschillende bedrijven in de 
zoektocht naar een baan, stage of 
afstudeeropdracht.

Feestelijke afsluiting van het 
voortgezet onderwijs in Almelo

Op de donderdag na de examenuitslag, 
15 juni 2017, organiseert de stichting 
Uitalmelo.nl ’s middags  een  uitbundig feest. 
Dit feest is voor alle geslaagden uit Almelo en 
omgeving die zich ingeschreven hebben via 
de website.

Het feest zal plaatsvinden op het 
terrasgedeelte achter Solera aan 
de Grotestraat Zuid. Bij regen gaat het 
feest gewoon door in een van de zalen 
van het Theaterhotel!
De GraduationParty, een feest met 
natuurlijk de echte ‘bul-hoeden’, die 
gedragen worden tijdens het officiële 
gedeelte. Op dat feest zijn ook mensen 
van het Almelose stadsbestuur en 
bedrijfsleven aanwezig en kan je alvast 
je eerste netwerkstappen zetten.



Geslaagd  in  Almelo!

Terras Solera / Theaterhotel

Blijf beroemd
in Almelo!

Werk aan je netwerk en schrijf je in op www.uitalmelo.nl

De Stadsbul van Almelo geeft recht op gratis  
toegang tot een grandioze blik op de toekomst!

het feest wordt aangeboden door www.uitalmelo.nl

    

 
 

Asito  Tw lo  VNO/NCW  
 Druktechniek  amer van oophandel

Almelo

VVNO/NCW
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