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Studenten ICT strijden in wedstrijd

Bedrijven scouten talenten op Rijn IJssel Codefest
Het is een begrip in de ICT-wereld: het Codefest. Een evenement waarbij
ontwikkelaars in een grote ruimte met z’n allen software maken. Ook Rijn IJssel
kent sinds drie jaar zijn eigen Codefest. In 24 uur moeten ICT-studenten van Rijn
IJssel een programmeeropdracht succesvol afronden en kunnen zij aan bedrijven
laten zien wat ze kunnen op ICT-gebied. Dit jaar begint het Codefest op
woensdag 12 april, aanvang 12.00 uur en eindigt het donderdag 13 april, 12.00
uur. Bezoekers zijn welkom op de Rijn IJssel-locatie Zijpendaalseweg 167 in
Arnhem. De toegang is gratis.
In teams van twee tot vier strijden de eerste- tot en met vierdejaarsstudenten tegen elkaar
om de eerste prijs: een drone en een naamplaatje op de Codefest-bokaal.
Jonge programmeurs scouten
Bedrijven kunnen op het Codefest programmeurs scouten voor een baan of stage. Ook
bezoekers en andere geïnteresseerden zijn welkom om de verrichtingen van de talenten van
de toekomst aan het werk te zien.
Codefest Rijn IJssel

van 12 april, 12.00 uur tot 13 april, 12.00 uur

Locatie

Zijpendaalsweg 167 in Arnhem

Toegang

gratis

Meer info

rijnijssel.nl/codefest
codefest@rijnijssel.nl

Meer informatie:
Bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40, l.smid@rijnijssel.nl of
Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.
Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond
Arnhem. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die meer dan 11.000 studenten opleidt als echte
vakmensen. Ons onderwijs is toekomstbestendig en stevig verbonden met het werkveld. Samen met bedrijven en
instellingen creëren we een leeromgeving waarin studenten hun talenten ontdekken. Met een diploma van Rijn
IJssel ben je klaar voor een vervolgopleiding of om direct op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

