
 
 

 
 

 
 

Food Inspiration Talent Day  

24 oktober: Talentday voor aanstormende foodservice professionals 

Inspiratie opdoen en netwerken. Ambitieuze studenten slaan hun slag op woensdag 24 

oktober tijdens de Food Inspiration Talent Day (www.fitalents.nl). Voor de tweede keer is 

het Evoluon in Eindhoven de zinderende locatie waar 400 getalenteerde en gemotiveerde 

aanstormende foodservice professionals kunnen laten zien waarvoor ze staan.    

Brug tussen opleiding en arbeidsmarkt 

Het inspiratie- en netwerkevent is voor 4de-jaars HBO- en MBOhotelschoolstudenten en pas 

afgestudeerden, die staan te popelen om de arbeidsmarkt te bestormen. De Food 

Inspiration Talent Day is de brug tussen opleiding en werk. Scholen, brancheorganisaties én 

werkgevers maken het gezamenlijk tot een succes. De scholen selecteren de talenten en 

verdelen de exclusieve tickets onder hun toppers. Werkgevers vinden het een uitgelezen 

kans om in één dag in contact te komen met de grootste talenten in de branche. Het 

gezamenlijke doel: zoveel mogelijk jong talent te enthousiasmeren en te behouden voor de 

foodservicemarkt. Vorig jaar maakte de Food Inspiration Day in dat opzicht een 

veelbelovende start.  

Rollercoaster 

De Food Inspiration Talent Day zal aanvoelen als een ritje in een rollercoaster. Geen minuut 

blijft onbenut in het programma met sprekers als Hans Steenbergen, Charles van Goch, Nick 

Versteeg en Vincent van Dijk; inspirerende praktijkverhalen over carrière maken en 

praktische workshops. Tijdens een uitgekiend speeddateprogramma krijgen de studenten en 

alumni de kans om zich in sessies van vijf minuten persoonlijk te presenteren aan potentiële 

topwerkgevers: hotelketens, voedingsproductenten, groothandels en cateraars.  

Match via digitaal loket 

Het netwerken blijft niet beperkt tot één dag. De recent gelanceerde website 

www.fitalents.nl is het loket van waaruit talenten en bedrijven elkaar snel en gemakkelijk 

kunnen vinden. Werkgevers plaatsen hier hun actuele vacatures. Studenten kunnen hun CV 

en persoonlijke powerpitch (videosollicitatie in 60 seconden) uploaden om zich op originele 

wijze voor te stellen aan hun toekomstige baas.  

http://www.fitalents.nl/
http://www.fitalents.nl/
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Er is een beperkt aantal perskaarten beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Myrthe 

Scholte, via myrthe@shootmyfood.com, of via telnr.: 06 42127475. 

 

Over Shoot My Food 

Het in Bennekom gevestigde Shoot My Food (www.shootmyfood.com) 

organiseert trendtours, geeft boeken uit met city-reports over nieuwe concepten in 

wereldsteden, levert sprekers en organiseert jaarlijks de Food Inspiration Days (22 en 23 

oktober 2012) en de aansluitende Food Inspiration Talent Day (24 oktober2012). 

 

Over Food Inspiration 

Food Inspiration is een concept dat rust op zes pijlers: Food Inspiration Day, Food Inspiration 

Magazine, Food Inspiration Jaarboek, Food Inspiration Portal, Food Inspiration Days en de 

Food Inspiration Pioneers (www.foodinspiration.nl). Het Food Inspiration Magazine is een 

gratis driewekelijks online vakblad en wordt verstuurd aan circa 45.000 foodprofessionals. 

Het doel is het inspireren van professionals door een optimale en onderscheidende mix van 

beeld, geluid en tekst. Interviews en journalistieke reportages worden afgewisseld met 

streetvideo’s, video-interviews en fotoreportages. Dit alles gebeurt onder leiding van 

journalist en Trendwatcher of the Year Hans Steenbergen, oud-hoofdredacteur van Misset 

Horeca. 
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