Nesst: New Entrepreneurial Student Society Twente

Afstudeeropdracht Internationalization

Stichting Nesst organiseert elk half jaar een honoursprogramma over
ondernemerschap voor studenten en young professionals. In een half jaar tijd leer
je als deelnemer hier alles over ondernemerschap en begin je meteen een eigen
startup. Tijdens het programma werken onze deelnemers van ideation naar de
eerste investeringsronde toe, en word je begeleid door ervaren en succesvolle
ondernemers uit de buurt, onze mentoren.
De wereld om ons heen krijgt in toenemende mate te maken met
internationalisering. Ook het ondernemende klimaat in Twente ontkomt hier niet
aan. Ons honoursprogramma wordt op dit moment nog in het Nederlands
aangeboden. Graag bieden wij een afstudeerder de kans om een
haalbaarheidsonderzoek te doen naar het aanbieden van ons programma in het
Engels. Vanuit jouw onderzoek werk je toe naar een plan om onze stichting en
programma te laten aansluiten bij de trend van internationalisering, en kijk je of dit
haalbaar is voor onze stichting.
Als het je leuk lijkt om onderzoek te doen op dit gebied, en je wilt dat jou
afstudeerscriptie niet in een la verdwijnt maar gebruikt wordt om een organisatie te
helpen uitbouwen, dan kun je bij ons solliciteren. Je krijgt een functie toegewezen
binnen onze stichting, en je draait een half jaar mee binnen het bestuur. Hier ben
je ongeveer vijftien uur per week mee bezig. Hierdoor krijg je een goed beeld van de
organisatie. Daarnaast krijg je van ons toegang tot alle gegevens, databases en onze
relaties, zodat je in de resterende tijd je scriptie kan schrijven.



Jouw verantwoordelijkheden zullen zijn:
- In samenwerking met de Raad van Toezicht doelstellingen definiëren.
- Een model voor internationalisering ontwerpen vanuit de literatuur.
- Een haalbaarheidsanalyse toepassen.
- Meedraaien en beslissingen maken in het bestuur van de stichting.
- Wanneer mogelijk, het plan implementeren.



Heb je interesse en wil je meer informatie? Stuur dan even een berichtje naar
info@stichtingnesst.nl of kijk op
 https://www.stichtingnesst.nl/.

