HU Innovatietrainee Programma (HIP)
Ben jij de student die als innovatietrainee MKBondernemingen vooruit gaat helpen op het gebied van
energie & duurzaamheid?
Na je afstuderen aan de slag gaan bij een MKB bedrijf, terwijl je
meewerkt aan de oplossing van een innovatief
duurzaamheidsvraagstuk én jezelf verder ontwikkelt: het kan
met het HU Innovatietrainee Programma (HIP)!
Wat biedt het HU Innovatietrainee Programma (HIP) jou?
 Direct na je afstuderen in dienst komen van een MKB
bedrijf.
 Extra (onderzoeks)begeleiding en betrokkenheid bij de
implementatie van de uitkomsten van jouw
afstudeeronderzoek.
 Verdieping van jouw onderzoeks-, ondernemerschapsen innovatie skills en verdere ontwikkeling van jouw
persoonlijke en professionele kwaliteiten.
 De mogelijkheid om een module op masterniveau te
volgen, bv. op het gebied van systems engineering,
businesscase en implementatie of data science.
 Een netwerk van mede-trainees en andere betrokken
MKB-bedrijven, waarmee je regelmatig kennis en
ervaringen uitwisselt.
Het programma

Deelname aan het HIP betekent dat je jouw
afstudeertraject van een half jaar zult vervolgen met een
traineeship van 12 maanden waarbij je in dienst treedt bij
hetzelfde bedrijf. Hiermee kun je jouw eigen
onderzoeksresultaten implementeren en tegelijkertijd
werkervaring op doen. Het is mogelijk om te starten met
jouw afstuderen in zowel februari als september 2021.
Wie we zoeken
Trainee word je omdat je ambitieus bent. Omdat je wilt
groeien. Omdat je maatschappelijk betrokken bent.
Heb jij passie voor innovatie en het doen van
onderzoek? Ben je ambitieus, leergierig en houd jij van
out-of-the- box denken? En ben jij iemand met
doorzettingsvermogen die geen uitdaging uit de weg
gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteer nu!
Voldoe je aan de eisen van je opleiding om op 1 februari of
1 september 2021 te starten met je afstuderen? Stuur dan
‘jouw verhaal’ naar smartsustainablecities@hu.nl met
hierin in ieder geval:
•
•
•
•

Wat houdt jou bezig, wat vind jij belangrijk?
Waar ligt jouw ambitie?
Waarom wil je deelnemen aan het HIP?
Wat heb je het HIP te bieden op het gebied
van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid?

De vorm van ‘jouw verhaal’ is vrij. Kies zelf of je een
video, tekst, tekening, poster, online profiel of een
ander creatief product maakt.
Op basis van jouw verhaal en een intakegesprek kijken we
of we jou kunnen matchen aan één van de MKB bedrijven
die mee doen. Heb je al een afstudeerstage op het oog, dan
mag je deze ook aandragen voor het traineeship.

