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De U.S.R. “Triton” is één van de grootste en oudste
studentenroeiverenigingen van Nederland.
Triton is een ambitieuze vereniging waar studenten
zich divers kunnen ontplooien. Zowel op het water
als daarbuiten worden grenzen verlegd. Wij bieden
een plek waar topsport wordt bedreven en waar we
ontzettend trots zijn op onze roeiers die Nederland
vertegenwoordigen op de Olympische Spelen en
internationale wateren.
Naast (inter)nationale competities, strijden onze
leden ook op het academische toneel voor
topresultaten. Onze vereniging wordt al sinds 1880
in stand gehouden door haar eigen leden. Hierbij
wordt continu gestreefd naar professionalisering
van de vereniging. Zo waarborgen en verhogen wij
de betrokkenheid van onze leden.
De U.S.R. “Triton” is op deze manier veel meer dan
alleen een sportvereniging. Triton is een plek waar
enthousiaste studenten groeien, bloeien en floreren
om zo vol ervaring, motivatie en ambitie ergens het
verschil te maken.

ROEIEN MET AMBITIE
Roeien is bij uitstek een teamsport waarbij samen naar het
hoogst haalbare resultaat wordt gestreefd. Roeien is een
sport
waarbij
samenwerking,
discipline
en
doorzettingsvermogen essentiële drijfveren zijn.
Circa 200 Tritonleden trainen of coachen 5 tot 14 keer per
week om aan de Nederlandse top te staan. Hierbij
combineren zij de roeisport met uiteenlopende studies. Dit
maakt elke Tritonees de ideale gedreven collega.
Tevens kent Triton een rijk verenigingsleven waar een lid
veel kansen krijgt om zich naast zijn of haar studie te
ontwikkelen. Tritonezen ontwikkelen zich op de vele
evementen die worden georganiseerd door meer dan 30
verschillende commissies.
Een tijd bij Triton zorgt voor capabele, gemotiveerde en
sociaalvaardige teamspelers met een topsportmentaliteit. Dit
maakt ons een unieke toevoeging voor uw organisatie.

+1100 leden

Topsportmentaliteit

Zelfontplooiing

[MISSIE TRITON MEERJARENPLAN 2022-2027]

ZELFONTPLOOIING
Triton is een ambitieuze studentenroeivereniging waar de roeisport voorop
staat en prestaties worden aangemoedigd. Er is een dynamisch
vereningsleven waar alle leden zichzelf kunnen ontplooien. Zo is een groot
deel van de leden actief in een van de commissies die Triton rijk is.

STUDIERICHTINGEN

TRITON
CARRIÈREDAGEN 2023
Een programma overzicht van de gehele week.

MAANDAG
OPENINGSCEREMONIE
DINSDAG
BIO/MEDISCH EN
DUURZAAMHEID
WOENSDAG
SOCIAAL EN MAATSCHAPPIJ
DONDERDAG
JURIDISCH / BUSINESS
VRIJDAG
RECRUITMENTDINER
WEBSITE

TRITON

CARRIÈREDAGEN 2023
Er zijn verschillende samenwerkingen met uw organisatie mogelijk.

LEZINGEN TEDxTalks
Variërend van 30 minuten tot 3 uur

INTERACTIEVE LEZING
Inclusief Q&A

WORKSHOPS & CLINICS
BEDRIJFSINTRODUCTIE
INHOUSE DAG
RECRUITMENT DINER

SPONSORPAKETTEN
HOOFDSPONSORSCHAP
§
§
§
§
§
§

Lezing tijdens openingsceremonie (30 tot 45 min).
Lezing/workshop tijdens themadag (45 tot 60 min).
Deelname recruitmentdiner en CV-check van bijpassende studenten.
Vermelding in promotievideos, promotiekanalen (flyers, poster,
sociale mediakanalen) en levering materiaal voor goodiebags.
Aanwezigheid promotiemateriaal gedurende de gehele week
(banners, flyers, vlaggen).
In overleg een inhousedag op uw kantoor met selectie studenten
voor recruitment.

SPONSORSCHAP I
§
§
§

Lezing/workshop tijdens themadag (45 tot 60 min).
Deelname recruitmentdiner en CV-check van studenten.
Vermelding promotievideo en aftermovie.

SPONSORSCHAP II
§
§

Deelname themadag d.m.v. lezing/workshop (45 tot 60 min).
Vermelding promotievideo en aftermovie.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN
U kunt in contact komen met onze leden: uw persoonlijke visvijver
voor aanstormend talent en meer naamsbekendheid creëren.
Verscheidene samenwerkingsmogelijkheden bieden de kans om uw
organisatie op de kaart te zetten onder gedreven studenten.

Bedrijfsvermelding en exposure op:

WEDSTRIJDTENUE- EN BOTEN
EVENEMENTEN
SOCIALE MEDIA
VACATUREBANK
Recruitment van ambitieuze potentiële werknemers via
onze vacturebank.

CLININCS
Bedrijfs roeiclinics via roeiclinicsutrecht.nl
gerealiseerd door Triton leden.

