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U-onderneemt|voor studenten, wetenschappers
en ondernemers
Zelf ondernemen of bij een startup aan de slag?

Kom 12 november langs bij incubator UtrechtInc en ontdek de

mogelijkheden voor jouw carri re.

Donderdag 12 november openen we onze deuren voor U-Onderneemt.

Studenten, wetenschappers en ondernemers zijn uitgenodigd om in

gesprek te gaan met de 30 startups bij ons in huis. Je krijgt direct inzicht

in de kansen die het startup ecosysteem van UtrechtInc voor jouw

carri re biedt. Of je nu met jouw talent het team van een startup wilt

versterken. Of omdat je wilt sparren over je idee voor een eigen bedrijf

en op zoek bent naar ondersteuning. Meld je aan en ontdek wat

UtrechtInc voor jou kan betekenen.

U-Onderneemt trapt af met een  stage- en banenmarkt voor studenten
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(DEEL 1). Vanaf 16:30 uur gaat het programma in op de mogelijkheden

voor startup support voor wetenschappers en ondernemers (DEEL 2).

UtrechtInc | Utrecht Science Park | Padualaan 8 | 3584 CH | Utrecht |

Kruytgebouw, 1e etage

Locatie

DEEL 1

Voor studenten

Ben jij student van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht of Hogeschool

Utrecht en op zoek naar opties voor jouw carri re? Wil jij werken aan

innovatieve oplossingen met een positieve impact op de wereld? Het
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liefst in een ondernemende omgeving vol dynamiek? Kom dan 12

november naar UtrechtInc en ontmoet onze startups met interessante

stages en (bij)banen voor jou. AANMELDEN

Programma: 15:30 - 17:00

Ontvangst

Welkom en pitches van startups

Speeddaten met startups

Vanaf 17:00 uur kun je ook aansluiten bij DEEL 2

DEEL 2

Voor Wetenschappers

Speel jij (of een eventuele co-founder) met de gedachte om een bedrijf te

starten met jouw onderzoek? Of begeleid jij zelf (ondernemende)

wetenschappers? We nodigen wetenschappers en medewerkers van de

Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht uit om zich te

ori nteren op ondernemerschap. Kom langs en hoor hoe andere science

based startups hun onderzoek (vanuit kennisinstellingen) naar de markt

brengen. Je leert meer over de ondersteuning bij UtrechtInc en kunt met

ons sparren over jouw idee n. AANMELDEN

Donderdag 12 november ben je bij  uitgenodigd voor een

drankje. Waarom iets voor jou? Omdat je (misschien) een bedrijf wilt

starten. Omdat je nieuwsgierig bent hoe wij startups ondersteunen naar

succes. Of omdat je met onze ondernemers in gesprek wilt over hun

ervaringen. Meld je aan en ontdek jouw mogelijkheden voor startup

support. AANMELDEN

Voor ondernemers

UtrechtInc

Programma: 16:30 - 19:00 uur

Ontvangst

Welkom en uitleg UtrechtInc

Succesvolle graduate vertelt over haar ervaringen

Speeddates

Drinks

Einde

-----------------------

Bedrijfsincubator  ondersteunt – op het Utrecht Science Park –

alumni, wetenschappers en ondernemers bij het succesvol opzetten van

hun (IT) bedrijf. Met innovatief ondernemerschap in de domeinen

gezondheid, gezonde leefomgeving en educatie maken UtrechtInc en de

slimme ondernemers een positieve impact op de samenleving.

Over UtrechtInc

UtrechtInc
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UtrechtInc heeft inmiddels 150 startups ondersteund en biedt naast

inhoudelijke programma’s ook financiering, kantoorruimte, coaching en

een startup community. In het startup programma werken de startups

versneld naar een schaalbaar business model, betalende klanten en

werkend product.

OVER UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups

during their first years of existence. We have created an ecosystem for startups

to build innovative products, develop teams, attract funding and grow a

successful business. Since 2009 we have supported and guided over 100

startups in Utrecht.
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