AVANS
MULTIDISCIPLINARY
EXPERIENCE
Studenten lossen uw vraagstuk op
Een familiebedrijf, een
multinational of een start-up,
ieder bedrijf komt weleens
een uitdaging tegen. Veel van
die problemen lost u zelf op,
maar voor sommige vraagstukken mist u de expertise
of simpelweg de tijd. Een
frisse, multidisciplinaire blik
kan dan uitkomst bieden.
Tijdens de Avans
Multidisciplinary eXperience
(AMX) van 28 oktober tot en
met 1 november 2019 bieden
wij u de frisse, multidisciplinaire blikken van onze
studenten aan.

AMX
Tijdens AMX werken derde- en
vierdejaarsstudenten van verschillende Avansopleidingen een
weeklang aan echte vraagstukken
van externe opdrachtgevers. Een
vraag van u bijvoorbeeld. 3 teams van
5 studenten zoeken naar innovatieve
oplossingen voor uw vraagstuk. De
teams werken op uw locatie. Het
blijkt dat opdrachtgevers die vaak
contact hebben met studenten betere
resultaten krijgen.

‘Veel enthousiasme en
bevlogenheid van de
studenten’
Bureau Zorginnovatie

‘Leuk om te doen,
verfrissend!’
Politie Zeeland-West-Brabant

Ervaren docentcoaches begeleiden de
teams. Die expertise krijgt u er dus ook
nog bij. Aan het einde van de week
presenteren de teams het eindresultaat
aan uw organisatie en aan een
Avans-jury. Het team met het beste
innovatieve idee wint.
Aan AMX doen 500 studenten mee
van de opleidingen Communicatie,
Communication & Multimedia Design,
Werktuigbouwkunde, Forensisch
Laboratoriumonderzoek, Biologie
en Medisch Laboratoriumonderzoek,
HRM, Accountancy, Bedrijfskunde en
Finance & Control.
In eerdere edities ontwikkelden
studenten onder meer een verdienmodel voor de app veiligebuurt.nl,
onderzochten ze de levensvatbaarheid
van een nieuw horecaconcept en
zochten ze naar een duurzame
oplossing voor het hergebruiken van
grafmonumenten.

DE IDEALE OPDRACHTGEVER
U heeft een vraagstuk waar u een
oplossing voor zoekt en u vindt het
interessant om met hbo-studenten
te werken. Tijdens de projectweek kunt
u 3 teams van 5 studenten een
werkplek bieden. U bent betrokken en
heeft tijd om de studenten op weg te
helpen. De werkplek ligt op max 45
OV-minuten van Breda CS.

Daarnaast bent u aanwezig bij de
kennismaking op maandag en bij de
afsluiting op vrijdag. En u geeft de
studenten de ruimte om vrij onderzoek
te doen binnen uw organisatie.

‘Uitkomsten zeer
praktisch toepasbaar.’
De Genietgroep

DOE MEE
Herkent u zich in bovenstaande
omschrijving en bent u wel benieuwd
naar de nieuwe inzichten en ideeën
van de generatie die binnenkort de
arbeidsmarkt gaat bestormen? Meld
u zich dan nu aan via amx.avans.nl.
Onze accountmanagers helpen u
vervolgens graag uw vraag exact te
formuleren. Deelname aan AMX is
gratis.

MEER INFORMATIE
Het Avans Ondernemerscentrum
faciliteert en ondersteunt AMX.
Voor meer informatie of om u gelijk
aan te melden, neemt u contact op
met het Avans Ondernemerscentrum:
088 - 525 77 37, amx@avans.nl,
amx.avans.nl.

OVERZICHT AMX-WEEK
Studenten aanwezig
bij uw organisatie

Docentcoach aanwezig
bij uw organisatie

Vertegenwoordiging
van uw organisatie
aanwezig

Maandag
28 oktober

12.00-16.00 uur

14.30-15.30 uur

12.00-13.00 uur
Kennismaking studenten
en toelichting op het
vraagstuk

Dinsdag
29 oktober

09.00-16.00 uur

Woensdag
30 oktober

9.00-16.00 uur

13.00-14.00 uur

15.00-16.00 uur
Studenten feedback
geven

Donderdag
31 oktober

9.00-16.00 uur

Vrijdag
1 november

9.00-11.00 uur

9.30-10.30 uur
Eindpresentaties bij
uw organisatie

AVA190157

13.00-15.00 uur
Afsluitend event

amx.avans.nl

