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Een dag in het teken van
de dynamische wereld van
de energiesector!
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Energy Day met het DSC

De Commissie Externe Betrekkingen van
het Delftsch Studenten Corps organiseert
gedurende het jaar verschillende carrière
evenementen voor haar leden. Op de Energy
Day van het DSC komen 30 excellente studenten
van het DSC in contact met sector definiërende
bedrijven uit de energiesector. Gedurende de
dag krijgt ieder bedrijf de gelegenheid zich
te presenteren en interactief kennis te maken
met de deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld door
middel van een case, een bedrijfspresentatie of
een andere activiteit. Om te beginnen zullen
de bedrijven zich presenteren door middel van
een pitch. Vervolgens zullen de bedrijven het
middagprogramma verzorgen. Aan het eind
van de middag is er een borrel en ’s avonds een
diner voor een informelere kennismaking. Hier
zullen de bedrijven door middel van “vragen uit
de hoge hoed” op een leuke manier voor het
blok worden gezet om zo wat dieper door te
dringen in de bedrijfscultuur.

Het Delftsch Studenten Corps

Het DSC is met ruim 2000 leden de grootste en
meest toonaangevende studentenvereniging
van Delft. Naast de vele studentenactiviteiten
biedt de vereniging haar leden een scala aan
mogelijkheden om zich naast hun studie te
ontplooien op sportief, sociaal en cultureel
vlak bij 24 verschillende onderverenigingen.
Het DSC is sterk verbonden aan de Technische
Universiteit Delft waar het merendeel van de
leden zijn of haar studie volgt. Het resultaat
is een grote variatie in gemotiveerde, sociale
technische studenten met brede interesses
waarmee uw bedrijf via het DSC in aanraking
kan komen.

technische studie. Zij hebben de mogelijkheid
gehad om zich op verscheidene
manieren te ontplooien en bestuurlijke ervaring
op te doen bij het Delftsch Studenten Corps
en de Technische Universiteit Delft. Deze
studenten kenmerken zich over het algemeen
als ondernemend, analytisch en ambitieus.
Daarnaast tonen ze met hun inschrijving voor de
Energy Day specifiek interesse in deze sector.

Bedrijven

De bedrijven die aan onze dagen deelnemen
zijn stuk voor stuk voorloper in hun sector en
populair onder ambitieuze starters. De Energy
Day is gereserveerd voor interessante bedrijven
uit de energie sector die een naam voor zichzelf
hebben gemaakt en die onze studenten beter
willen leren kennen.

Selectieprocedure
De studenten worden door de deelnemende
bedrijven op basis van hun cv geselecteerd.
Op deze manier kunt u de studenten selecteren
die het best binnen uw bedrijfsprofiel passen.
In de afgelopen jaren heeft de voorganger van
de Energy Day (Oil Day) steeds meer dan 50 cv
aanmeldingen binnengekregen van studenten
binnen het Delftsch Studenten Corps, waaruit
de bedrijven vervolgens de beste studenten
kunnen kiezen.
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Studenten

Aan de Energy Day zullen ongeveer 30
topstudenten deelnemen. De aanwezige
studenten zitten voornamelijk in het laatste jaar
van hun bachelor of in de masterfase van hun
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