Alvast carrière maken
tijdens je studie?
Solliciteer bij
CREATIVE LAB
BRAINPORT!

www.creativelabbrainport.nl

Ervaring van deelnemende student:

:
Hoe meer we hier leren, hoe enthousiaster
we worden en hoe meer oplossingen we
bedenken.”

Ben je creatief en nieuwsgierig? Altijd op zoek naar slimme oplossingen? Heb je
een passie voor nieuwe technieken en materialen of nieuwe media? En volg je een
opleiding bij SintLucas, Fontys Hogescholen of Avans? Dan kun je via Creative Lab
Brainport nu al, nog zonder diploma, het bedrijfsleven in. In een studententeam ga je
aan de slag met een levensechte case.
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven uit de (maak)industrie die jou van harte welkom
heten. Graag geven we je – na een selectieprocedure – jouw plek in een inspirerend
team van creatives in spé. Samen werk je onder professionele begeleiding en met de
beschikking over topfaciliteiten aan een project dat zó op je cv kan!

CREATIVE LAB BRAINPORT BIEDT
:
:
:
:
:
:

Werken aan échte cases
State-of-the-art faciliteiten
Praktijkervaring op je cv
Feedback van bedrijven
Samenwerken met topstudenten
Professionele begeleiding

INTERESSE?
Ga naar www.creativelabbrainport.nl en solliciteer naar het project van jouw keuze.
Staat er niets voor jou tussen, blijf de website dan volgen: er komen met regelmaat
nieuwe projecten binnen.

Ervaring van deelnemende student:

:
Je staat heel direct in contact
met de klant en dat zie je bij
stages niet zo snel.”

:
Waar Creative Lab Brainport bedrijven de ruimte
geeft om te experimenteren, krijg jij alle ruimte om je
kwaliteiten te tonen in spannende projecten.

RUIMTE VOOR EXPERIMENT
Creative Lab Brainport maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om het experiment
aan te gaan. Aan de inzet van studenten hangt geen groot prijskaartje en
opdrachtgevers laten zich graag verrassen door jong talent met frisse, out-of-the-box
ideeën. Bovendien staat Creative Lab Brainport garant voor een multidisciplinaire
aanpak. Dat lokt innovatie uit en vergroot de kans op succes. Per case stellen we
een team samen uit studenten met uiteenlopende achtergronden. We putten uit
vakmanschap op het gebied van materialen tot bijvoorbeeld standbouw, design,
web- en multimediatechnieken.

EEN LOPEND PROJECT: VENCOMATIC
Vencomatic produceert machines voor het diervriendelijk uitbroeden van eieren en
opfokken van kuikens tot gezonde kippen. Studenten buigen zich over aanpassingen
voor nog meer comfort voor de dieren en ontwerpen een imagocampagne met als
doel maatschappelijke acceptatie van het systeem te vergroten.

OVER CREATIVE LAB
BRAINPORT
Creative Lab Brainport is een netwerk waarin
studenten en bedrijven elkaar ontmoeten,
inspireren en samenwerking aangaan. Samen
worden innovatieve oplossingen gecreëerd voor
de (maak)industrie. Het Creative Lab Brainport
is een initiatief ontwikkeld door SintLucas in
samenwerking met partners Fontys Hogescholen,
Baltan Laboratories en Brainport Development.
Ook Avans doet mee. En op termijn verwachten
we deelname van Design Academy Eindhoven en
TU/e. Creatief vakmanschap, design en hightech
komen in Creative Lab Brainport samen.

Meer informatie
info@creativelabbrainport.nl
www.creativelabbrainport.nl

