Entrepreneurship Challenge
Ben je ook gebrand om eens aan het roer van een onderneming te staan? Wil je samen binnen een gedreven team je business
plan uitwerken? Beschik je over het nodige talent om een professionele jury van je unieke concept te overtuigen?
Voor het derde jaar op rij organiseert Deloitte
Fiduciaire de Entrepreneurship Challenge. Via dit
project willen we een lans breken voor studenten
om hun theoretische kennis in een interessante
praktijkervaring om te zetten. Studententeams uit
heel België zetten hun virtueel bedrijf op en
stippelen een aanpak uit om zich te wapenen
tegen onvoorziene situaties.
Behoor jij tot de volgende generatie ondernemers?
Door het enthousiasme en hoge niveau van de vorige
edities, gaan we er voor een derde jaar tegen aan.
Alle studenten in het (voor)laatste master, laatste
bachelor of schakeljaar master in de richting
accountancy, economie of financiën, kunnen de
challenge aangaan. De teams strijden met gelijke
wapens door elkaar op dezelfde markt in een online
omgeving te beconcurreren. Ken je zelf studenten die
durven ondernemen? Licht hen hierover dan zeker in!
Save the date!
Ontdek de drijfveer van het durven ondernemen en
aarzel niet om deel te nemen. Na drie aparte rondes
(26/02, 05/03 en 12/03) wordt de winnaar op
23 maart tijdens de finaledag bekendgemaakt.
Op tijd inschrijven is de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt!
Wat hangt eraan vast?
Na grondig overleg en op basis van verschillende
parameters, bepaalt een professionele jury tijdens
de finaledag wie volgens hen het meest geloofwaardig
project heeft uitgewerkt en de wedstrijd wint.
De hoofdprijs is niets minder dan een exclusieve
citytrip naar de ondernemersstad bij uitstek: New York!
Het winnende team van de vorige editie deelde alvast
zijn ervaringen via deze blog:
http://entrepreneurshipchallenge.wordpress.com/
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Houd ons in de gaten voor verdere info
over de Entrepreneurship Challenge:
www.deloitte-fiduciaire.be
facebook.com/deloittefiduciaire

linkedin.com/company/deloitte-fiduciaire
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