Deloitte Fiduciaire
Entrepreneurship Challenge
Op zoek naar de toekomstige
topondernemers
Na 75 jaar op jong talent gefocust blijven
Eerder dit jaar organiseerde Deloitte Fiduciaire naar aanleiding van haar 75 jaar jubileum de
Entrepreneurship Challenge, een business game voor studenten. Twintig teams konden de theorie in
de praktijk omzetten en aan den lijve ervaren hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Deloitte
Fiduciaire wil na 75 jaar vooral vooruit blijven kijken en haar focus op jong talent benadrukken met de
Entrepreneurship Challenge.
Een keiharde competitie met een challenging trofee
Elk team moest zijn virtuele onderneming aansturen en een aanpak definiëren voor de zich
aanbiedende onvoorziene situaties. De teams kwamen daarvoor drie keer bij elkaar. Op de finaledag
moesten ze een jury van virtuele investeerders overtuigen om in hun succesverhaal te stappen. Het
werd een bloedstollende race tussen concurrenten met allemaal één doel: winnen, want de trofee was
niets minder dan een trip naar de ondernemingsstad bij uitstek: New York!
Voor herhaling vatbaar
Het enthousiasme, de inzet en de creativiteit van zoveel jong talent, heeft ons onmiddellijk overtuigd
om ook in 2012 de Entrepreneurship Challenge te organiseren. Alle studenten in het (voor)laatste
master, laatste bachelor of schakeljaar master in de richting accountancy, economie of financiën,
kunnen de challenge aangaan.
De toekomst van ondernemend België is verzekerd. Ken je studenten met ondernemingsbloed, dan is
de Entrepreneuship Challenge alvast een goede suggestie voor hen. Inschrijven is de boodschap, want
de plaatsen zijn beperkt. Start op 28 februari 2012!
facebook.deloitte-fiduciaire.be
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