Gastcolleges en sponsoring hogescholen
Gastcollege
De directrice van Flair Hospitality Stephanie Groenewegen is op haar 25ste begonnen
met ondernemen. 7 jaar later heeft ze een prachtig Hospitality bureau opgebouwd met
150 medewerkers. Gedurende deze tĳd heeft ze diverse stappen van het
ondernemerschap doorlopen en deze ervaringen zou ze graag willen delen.
Begin maart heeft Stephanie haar eerste gastcollege gegeven over de reis van een
ondernemer en de bĳbehorende emotionele obstakels en de persoonlĳke ontwikkelingen
die daarmee gepaard gaan. Door de vierdejaars studenten is haar verhaal goed
ontvangen en Stephanie zou het erg leuk vinden om haar verhaal nogmaals te delen.

Sponsoring Polaroid foto’s tĳdens open dagen
Een nieuwe studie en een nieuwe stad. Voor beginnende studenten een spannende periode. Flair
Hospitality is een hospitality bureau met een team van 150 dames/heren die allemaal midden in het
studentenleven zitten en elkaar ook buiten werktĳd opzoeken. Een bĳbaan en vriendengroep in één.
Tevens kom je door het werk op diverse uiteenlopende locaties binnen de stad waardoor je de stad beter
leert kennen.

Graag laten we de nieuwe studenten kennis maken met ons bedrĳf door iets leuks aan te bieden. Wĳ
zouden graag een polaroid meisje sponsoren die tĳdens de open dagen foto’s kan maken van de
studenten. Een kleine link naar Flair en een hoge fun factor!

Interne opleiding Academy
Na het afstuderen gaan studenten op zoek naar een passende baan. Bedrĳven stellen hoge eisen aan
zowel de CV van de kandidaat als aan zĳn of haar persoonlĳke eigenschappen. Competenties zĳn een
belangrĳk, maar subjectief onderdeel hiervan. Bĳ Flair kan de student tĳdens het opdoen van werkervaring
de competenties die hĳ of zĳ ontwikkeld onderbouwen en verzegelen met 2 competentie certificaten. Een
prachtige en unieke toevoeging aan zĳn of haar CV.
Na het behalen van het 2e certificaat ontvangt de student een Academy login voor
op de Flair Hospitality website. Via deze login kan hĳ of zĳ solliciteren voor stageplekken
en junior functies bĳ diverse mooie bedrĳven. Solliciteren via deze weg heeft als voordeel
dat de student direct een streepje voor heeft aangezien de betreﬀende partĳ zeker
weet dat hĳ een Flair waardige kandidaat op gesprek krĳgt met de benodigde
certificaten en motivatie.

