
SKADI RECRUITMENT

E e n  s t e r k e  s t a r t  



689 LEDEN

TOPSPORT - 
MENTALITEIT

SAMENWERKEN IN 
TEAMVERBAND

W I E  Z I J N  W I J

Wij zijn Skadi, de Rotterdamse studentenroeivereniging 

en daarnaast nog de grootste studentensport vereniging 

van Rotterdam. Skadi stimuleert de persoonlijke 

ontwikkeling van haar leden door een uitgekiend aanbod 

van breedtesport en bewezen topsportklimaat.  

Met het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden 

die onze leden opdoen tijdens hun lidmaatschap zijn 

Skadianen erg geliefd bij bedrijven. Doormiddel van de 

Rowers Recruiment Week koppelen we het zaken- met het 

studentenleven.

K E N M E R K E N  

1. Ambitie  
Skadianen worden gestimuleerd om zelfredzaam te 
zijn, initiatief te tonen en te leren van hoogte- en 
dieptepunten. We zijn gefocust en durven te 
dromen van Olympisch goud. 

2. Doelgericht 
Bij Skadi streven we er voortdurend naar om het 
maximale eindresultaat te behalen. Dit doen we door 
samen te werken voor onze gemeenschappelijke 
doelen.  

3. Eendracht 
Roeien is een teamsport waarbij alles draait om 
samenwerking. Skadianen zijn betrokken bij hun 
vereniging en tillen haar naar een hoger niveau.
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R o w e r s  R e c r u i t m e n t   
We e k  
Om Skadianen te ondersteunen in de ontwikkeling van student tot 
starter, organiseren we dit jaar voor de tweede keer de Rowers 
Recruitment Week. Hiermee willen we een brug slaan tussen bedrijven 
en studenten. 
Dit evenement zal op 25-29 November 2019 plaatsvinden onder het 
motto een Sterke Start. Deze week wordt wederom gekenmerkt door 
verscheidende thema’s, bedrijven en studies die samenkomen op Skadi. 
Door een presentatie, workshop, case, inhousedag of ander event kunt u 
zien wat Skadianen in huis hebben. Daarnaast kunt u ook op informele 
wijze in contact komen door een diner, borrel of misschien wel een 
roeitraining op het water!  

Ons uitgangspunt is om eerst te kijken naar elkaars verwachtingen en 
wensen, om vervolgens een op maat gemaakt programma te 
organiseren. Hierbij willen we benadrukken dat de data van de week 
vaststaan, maar de indeling zeer flexibel is. Mocht er iets niet genoemd 
zijn, maar ziet u dit graag in het evenement terug, dan horen wij dat 
graag. Dat kunnen we dan meenemen in het programma.  

Neem een kijkje op de site voor een beeld en de deelnemers van 
afgelopen jaar! www.rrwskadi.com 

R E C R U I T M E N T  
M O G E L I J K H E D E N

Kosten: Neem hiervoor contact met ons op.  
Hiervoor krijgt u: Deelname aan de RRW, CV’s van studenten, 
contact met studenten, feedbackrapport en het standaard  
RRW promotiepakket.  
Promotie: Facebookpost, FundTV (promotiescherm  
op Skadi), flyers, mailing. 

Bekendheid voor uw bedrijf 

Kennismaking met ambitieuze studenten 

Uniek event 

A n d e r e   
M o g e l i j k h e d e n  

            Facebookbericht 
Plaats een bericht op de interne facebook van 
Skadi met een bereik van +/- 1600 leden. 

Directe mailing 
Stuur een mail naar een bepaalde doelgroep binnen de 
vereniging om een programma zoals een stage aan te prijzen. 

Inhousedag 
Maak kennis met Skadianen door een inhousedag te 
organiseren en maak indruk met uw kantoor en programma. 

  
Bestuursmededeling 
Voeg een bericht toe aan de wekelijkse bestuursmededeling 
via de e-mail waarmee de hele vereniging bereikt wordt.  

Voor deze en een andere samenwerking op maat kunt u ons 
bereiken op commissie.extern@skadi.nl of 010-4656333*.
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