
Hey Young Pro!

De infrasector evolueert en voor deze evolutie hebben we nieuwe vaardigheden nodig. Nieuwe technieken en talenten. Talenten zoals jij! Het gaat over mogelijkheden 
in de toekomst. Tijdens InfraExperience 2020, 23 april @RDM Onderzeebootloods in Rotterdam, zijn verschillende partijen uit de sector aanwezig om technische 
HBO/WO studenten en starters te inspireren en kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de infrawereld.

InfraExperience wil de juiste match maken met de Young Pro’s en stelt daarom een Raad van Advies samen. De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd de 
organisatie van InfraExperience in de ontwikkeling, positionering en boodschap van het evenement. 

Raad van Advies InfraExperience m/v

Jij
Je bent maximaal 30 jaar en volgt een technische HBO of WO opleiding of bent starter in de arbeidsmarkt. Je bent een actieve netwerker binnen een studie- of 
studentenvereniging, een jonge club of onderwijsinstituut. Je denkt al verder na over jouw toekomst en vindt het leuk jouw steentje bij te dragen om de toekomstige 
arbeidsgeneratie te enthousiasmeren voor de mooie kansen die de infrasector te bieden heeft. Je bent een positieve denker en ziet al voor je hoe we de toekomst van 
de sector kunnen inspireren met InfraExperience. Dan is een positie in de Raad van Advies van InfraExperience wat voor jou! 

Kans
We bieden jou een unieke kans om als lid van de Raad van Advies van InfraExperience positie te pakken in de sector en ambassadeur te worden van de toekomstige 
generatie. Je krijgt de ruimte advies te geven binnen het concept van InfraExperience en jouw netwerk te betrekken. De Raad van Advies komt circa 4 keer bij elkaar in 
een overleg van 2 uur tot aan het evenement in april 2020. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij stakeholders van InfraExperience. De tijdsbesteding bestaat uit het 
voorbereiden/ bijwonen van de Raad van Advies bijeenkomst en het actief inzetten van jouw netwerk.

Aanmelden
Heb je interesse om deel uit te maken van de Raad van Advies, stuur een e-mail met je motivatie en CV naar Bart en Tomas. In september zal de Raad van Advies 
worden samengesteld waarna in oktober de eerste bijeenkomst zal starten. 



Meer info

Voorzitter Raad van Advies InfraExperience
Tomas te Velde, eigenaar Suit-Case
TU Delft, Innovatie en transitie in de Infrasector 
tomas@suit-case.nl 06-55307662

Organisatie InfraExperience
Bart van Duivenbode 
Accountmanager Rotterdam Ahoy
b.vanduivenbode@ahoy.nl 06-12422873
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