
Wil jij het 
beste uit 
jezelf halen?

Doe mee met 
Made by 020



Neem een 
professionele
voorsprong op 

de rest!



JIJ. KAN. ALLES.

Een tof 
programma voor 

gemotiveerde
mbo’ers

Made by 020??



Met Made by 020 helpen we je het
beste uit jezelf te halen
Haal het beste uit jezelf

Met Made by 020 willen we iedereen uitdagen het 
beste uit zichzelf te halen. Ieder op zijn eigen niveau, 
zijn eigen tempo en zijn eigen manier. Of je nu al heel 
goed kunt presenteren of creatief denken of als je dat 
nu nog niet zo goed durft of denkt te kunnen. 
Het maakt niet uit. Iedereen mag mee doen. 

Voorbereid zijn op een mooie baan

Skills zoals presenteren, pitchen, samenwerken en 
creatief denken over oplossingen worden steeds 
belangrijker in het werk dat je zal gaan doen na je 
studie. Met Made by 020 ga je dit allemaal leren. 

Succesverhalen
Eerdere deelnemers hebben veel gehad aan hun 
deelname. Ze hebben er mooie reisjes, goede 
stageplekken en een handig netwerk voor later aan 
overgehouden. 



“door Made by 020 
heb ik stage 
gelopen bij ING, 
deze met een 10 
afgerond en mag ik 
hier straks weer 
stage lopen voor 
mijn nieuwe studie”

Mercedes
19 jaar
Bedrijfsadministratie



JIJ. KAN. ALLES.

Kom erachter
wat je 

echt leuk 
vindt



Ontdek 
wat je 
goed
kunt

JIJ. KAN. ALLES.



Krijg meer
zelfvertrouwen

JIJ. KAN. ALLES.JIJ. KAN. ALLES.



Je leert…



Wat ga je doen?

Nieuwe 
handige 
skills

Wat is Made by 
020?WAT. JE. LEERT.

Solliciteren
Samenwerken

Een professionele houding
Presenteren voor bomvolle zaal

Met anderen praten over jezelf en werk



Doe mee en…



Wat ga je doen? DOE. MEE.

Bezoek de 
tofste bedrijven en 

interessante 
werkgevers

Vraag ze de oren van het hoofd, leer nieuwe dingen 
van ze en raak geïnspireerd.



Wat ga je doen? DOE. MEE.

Ontmoet nieuwe 
interessante mensen

Je gaat in gesprek met succesvolle directeuren en 
ondernemers. Je gaat luisteren naar inspirerende 

sprekers. Je werkt samen met andere studenten. Je 
maakt nieuwe vrienden.



Wat ga je doen? DOE. MEE.

Bedenk een creatieve 
oplossing voor een 
maatschappelijk 

probleem in 
Amsterdam

Samen met een interessant bedrijf gaan jij en je team 
een oplossing bedenken voor een bestaand probleem.  

Misschien wordt jullie idee zelfs wel uitgevoerd! 



Waarom 
zou ik mee 
doen?



Wees voorbereid op een mooie baan straks …

Je maakt het verschil in de stad Amsterdam.

Je bouwt een netwerk op en vult je CV aan.

Je krijg een exclusief kijkje achter de schermen bij bedrijven.

Je ontmoet studenten met dezelfde interesses.

Je ontdekt je eigen kwaliteiten.

Het is heel erg leuk!



8 weken

Start in de laatste week van oktober

Het is GRATIS!

1 avond in de week op dinsdag of woensdag



Geef je op, haal
het beste uit

jezelf
& 

neem een
professionele
voorsprong op 

de rest

Meld je aan via
hello@madeby020.nl



v

madeby020

madeby020

hello@madeby020.nl
www.madeby020.nl

06 47 22 00 02

Made by 020 wordt mede
mogelijk gemaakt door:


