
LEARN
NETWORK 
GET INSPIRED
HAVE FUN
GET RESULTS

TOWARDS A BRIGHT
AND INSPIRING FUTURE



CAREER LAUNCHER WORDEN?! 
DICHT HET GAT TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

Een HBO of WO opleiding geeft je een goede basis, 

maar wij merken dat er een gat zit tussen onderwijs en 

bedrijfsleven als het gaat om (actuele)kennis, ervaring in 

het toepassen en de benodigde soft skills.

 

Met ons 1 jarige Career Launch programma zorgen 

wij ervoor dat dit gat verdwijnt! 4 dagen per week werk 

je als digital marketeer bij een toffe organisatie (met 

baangarantie) in jouw regio. Daarnaast krijg je één dag 

per week masterclasses gegeven door experts uit het 

werkveld. Zij bieden je de meest actuele kennis, tools en 

handvatten aan om jouw digital marketing- en soft skills 

te launchen naar de next level.

WIJ WERKEN SAMEN MET

LEARN

GET INSPIRED HAVE FUN GET RESULTS

NETWORK
Het leerproces van de high potential 
staat centraal. Wij leiden de studenten 
op, ontwikkelen ze en begeleiden hen in 
persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. 
Dit is een continu proces. Ook na het 
traineeship, wanneer de high potential is 
overgenomen bij de organisatie, wordt de 
high potential toegelaten tot de alumni club. 
Hier worden  jaarlijks events en trainingen 
georganiseerd.

Inspireren om te motiveren. Inspiratie brengt 
je in beweging en wakkert passie aan. Samen 
zorgen we ervoor dat de high potential en 
organisatie geïnspireerd zijn om mooie 
(online) resultaten te behalen. 

Samen werken we hard én hebben we veel 
fun. We organiseren jaarlijks toffe events 
en activiteiten voor organisaties en high 
potentials om elkaar beter te leren kennen en 
fun te maken!

Door te leren, geïnspireerd te zijn, netwerken 
en fun te hebben geloven wij dat de high 
potentials de beste resultaten gaan halen. 
De beste resultaten voor persoonlijke en 
vakinhoudelijke groei en voor organisaties.

De high potentials bouwen bij Flowmundo aan 
een netwerk van gelijkgestemden. Dit om te 
sparren, van elkaar te leren en vooral veel lol 
hebben samen. We streven samen doelen na, 
delen interesses en fungeren als klankbord. 
Flowmundo is een hechte community waar 
veel waarde wordt gehecht aan onderlinge 
connecties. 

CLOSE THE GAP 
JOIN THE CAREER 
LAUNCHERS!



De vliegstart van je carrière. Het 1-jarige post HBO 
traineeship waarin maximaal 15 high potentials per 
regio worden opgeleid tot digital professionals. 
Dit wordt gedaan volgens het driedimensionale 
onderwijsmodel waar student, dup-jes (docenten 
uit de praktijk) en organisaties samenkomen.
Startmomenten zijn februari en september.

CAREER
LAUNCHERS

1 264
4 44

Traineeship
van één jaar

Lesuren
masterclasses

Lesdag 
per week

Werkdagen 
per week

Opleidingsdagen

1

ALLE VOORDELEN VAN ONS TRAINEESHIP

Wij werken uitsluitend met
docenten (professionals)

uit het werkveld.

Ieder die heeft deelgenomen
aan het traineeship wordt lid 
van de alumni club. Jaarlijks 

organiseren we events, 
activiteiten en trainingen voor 

de alumni club.

3x per jaar worden er events
georganiseerd. Om je netwerk

en je kennis uit te breiden.

Het is mogelijk om
persoonlijke coaching te

krijgen van de digital talent
manager. Dit is om je te helpen 

bij jouw persoonlijke groei.

Je opleiding wordt volledig
vergoed, jij verdient de eerste 

vijf maanden €1000,- netto p.m. 
en de resterende maanden 

€1400,- netto p.m.

Na het afronden van het 
traineeship krijg jij je Flowmundo 

certificaat. Met dit certificaat 
heb jij een grote voorsprong op 

andere digital marketeers.

We zorgen voor een goede
match met jou en het 

organisatie op basis van jouw 
voorkeuren.

Je wordt ontwikkeld tot young 
professional. Wij helpen je 

bij de vakinhoudelijke kennis, 
ervaring en persoonlijke 

ontwikkeling.

Wij bieden baangarantie 
na het traineeship binnen 

de organisatie waar je 
werkzaam bent.

Je wordt onderdeel van de
Flowmundo community. Een 
groep van gelijkgestemden

waar we samen hard werken 
maar ook heel veel fun hebben.

ENKEL DOCENTEN
UIT DE PRAKTIJK

MATCH OP JOUW 
VOORKEUREN BAANGARANTIE

VAKINHOUDELIJKE-
EN PERSOONLIJKE

ONTWIKKELING

LEVENSLANG
LIDMAATSCHAP

ALUMNI

GEEN SCHOOLGELD
BETALEN, WEL GELD

VERDIENEN
NETWERK

EN FUN EVENTS COACHING CERTIFICAAT

ONDERDEEL
VAN EEN HECHTE

COMMUNITY

VERTEGEN-WOORDIGD EEN WAARDE VAN €12.000,-



HET CAREER LAUNCHERS PROGRAMMA START IN SEPTEMBER EN FEBRUARI

* Career Launchers is te volgen bij onze vestigingen in Enschede, Deventer en Zwolle

ONTWIKKEL JEZELF IN 1 JAAR OP HET GEBIED VAN

HBO/ WO

Career
Launchers

Projecten
door studenten

€3k
Talent farm
Rising Stars

*Gerund door studenten ter bevordering van onderwijs wereldwijd

TECHNISCHE ONLINE MARKETING SOCIAL MEDIA & CONTENT

PERSOONLIJKE SKILLS 
ONTWIKKELING

BASIS ONLINE MARKETING SEO CONTENT MARKETING

PERSONA’S SEA SOCIAL MEDIA (FACEBOOK & INSTAGRAM)

CUSTOMER JOURNEY DISPLAY ADVERTISING TIKTOK

CONSUMENTEN GEDRAG GOOGLE ANALYTICS LINKEDIN

ONLINE MARKETING STRATEGIE

BRANDING

BEDRIJFSECONOMIE IN 
DE E-COMMERCE

CONVERSIE OPTIMALISATIE

MARKETING AUTOMATION

INTERNET RECHT

HTML & CSS

BIG DATA

SOCIAL MEDIA ADVERTISING

E-MAIL MARKETING

VORMGEVING

PERSONAL BRANDING

TIME MANAGEMENT

ZELFMANAGEMENT

HBO niveau

Advanced

Expert

ALGEMEEN ONLINE MARKETING
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