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Unieke en onvergetelijke onboarding
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De start van nieuwe collega’s vinden wij heel belangrijk. Daarom organiseren wij al jaren een unieke internationale onboarding in teamverband. Helaas was dit door Covid-19 beperkingen afgelopen periode niet mogelijk. Maar nu de beperkingen opgeheven zijn kan onze
onboarding weer gepland worden zoals wij het graag doen: één week
geheel verzorgd met je nieuwe collega’s naar USA!
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Een goede start aan ‘The Strip’

NEVADA

In de eerste week van het nieuwe jaar 2023 vlieg je samen met je
nieuwe collega’s vanaf Schiphol naar Las Vegas (USA).
Jullie verblijven in een luxe villa aan ‘The Strip’ waar het je aan geen
enkel comfort zal ontbreken. Maar let op: koken en boodschappen
doen, zul je samen moeten regelen.
Hier ga je zeker je nieuwe collega’s beter leren kennen!

Het grootste ICT event ter wereld
We bezoeken 2 dagen het grootste ICT event van de wereld: De
International Consumer Electronics Show (CES) is een unieke technologiebeurs die elk jaar in januari sinds 1967 wordt gehouden in
het Las Vegas Convention Center. Met jouw persoonlijke pass kun
je deelnemen aan verschillende Key Notes van de belangrijkste
CEO’s in de IT industrie.

Hit the road!
Vanaf Las Vegas rijden we in ca. 2 dagen naar Seattle de hoofdstad
van de staat Washington. We nemen de tijd voor de trip en zullen
een aantal stops maken.
Uiteraard beklimmen we in Seattle de Space Needle.

Microsoft Campus en Microsoft Hot Shots
We bezoeken Seattle en bezoeken de Microsoft Campus om hier
goed de sfeer te beleven. We krijgen een update (NDA) van enkele
Microsoft hotshots in het Microsoft Executive Briefing Center.
Na 7 dagen vliegen we vol inspiratie en een optimaal
teamgevoel vanuit Seattle weer terug naar Halfweg
(NED).

Wil je deze onboarding niet missen?
SOLLICITEER VOOR JOUW UNIEKE ONBOARDINGPASS
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NAAM:

PROGRAMMA:
_________________________

TELEFOONNUMMER:

LAS VEGAS
- the strip
- CES

EMAIL:

SLECHTS
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SEATTLE
- HQ Microsoft
- Microsoft NDA
- Microsoft Campus

* Let op: Definitieve data en tijdstippen nader te bepalen. Medio oktober bekend

Voor meer informatie kun je Esmée van Leeuwen bereiken via 085-0606 677 of esmee@adoptify.nl

