!
Bezoek met collega’s, vrienden en familie de Nijmeegse Techniekdag !
Op zaterdag 30 september 2017 vindt in Nijmegen voor de negende keer de techniekdag
plaats. Jongeren enthousiast maken voor bèta en techniek en voor het kiezen van een
technisch beroep is het doel van deze promotiedag. Want techniek is uitdagend en
veelzijdig. Bedrijven zitten te springen om technisch personeel, de tekorten op de (regionale)
arbeidsmarkt zijn groot.
De techniekdag vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur in en om het Technovium-gebouw. De
organisatie is in handen van de verschillende onderwijsinstellingen, waaronder Junior
Technovium, ROC Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud
Universiteit, het regionale bedrijfsleven en VNO-NCW regio ArnhemNijmegen. Collega’s die afgelopen jaar deze dag bezocht hebben
waren dolenthousiast!
Gratis activiteiten
De techniekdag is gratis te bezoeken. Jongeren van 10 tot 15 jaar en
familieleden kunnen ervaren hoe leuk en veelzijdig techniek is.
Opleidingen - van vmbo tot en met universiteit - en bedrijven
presenteren die dag op een uitdagende en speelse manier
verschillende doe-activiteiten.
Kijken en doen
Bedrijven, onderwijs en instellingen presenteren zichzelf tijdens deze
kijk-, doe- en speeldag. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld alles te
weten komen over energie, elektriciteit en watermanagement. Voor
middelbare scholieren is er een VLOG-wedstrijd, een Escaperoom en in het kader van
voedsel en technologie hebben we een 3D pannenkoeken printer. Jongeren laten we
kennismaken met de technologie van de 21e eeuw zoals Robots, 3D printen, 3D scannen en
lasersnijden. Ook een spannend buitenprogramma ontbreekt niet!
Toekomst
Met de kansen in de techniek in het achterhoofd en met het positieve perspectief voor
jongeren in de techniek is het van groot belang om jongeren, jongens én meisjes, al vroeg te
enthousiasmeren voor techniek. Bij de techniekdag bieden een 60 tal standhouders de
mogelijkheid kennis te maken met die wondere wereld van de techniek. Voor een compleet
overzicht van de deelnemers zie onze website.
U bent samen met collega’s, vrienden en familie van harte welkom op onze techniekdag !

Meer informatie:
www.techniekdag.nl/nijmegen
facebook.com/juniortechnovium.nijmegen

