Algemene Voorwaarden Deelname Job Fair of Inzien CV’s van Techionista-studenten
Techionista wil graag de drempel voor vrouwen om zich te laten opleiden voor een baan in data
science zo laag mogelijk houden. Daarom vragen wij een kandidaat van het Microsoft Azure
Certified Data & AI Track van de Techionista Academy slechts om een kleine eigen bijdrage, te
weten: € 3.500,- exclusief BTW. Daarnaast vragen we natuurlijk haar onverdeelde aandacht en
tijd gedurende deze 4 maanden of 6 maanden durende, fulltime of parttime opleiding; hetgeen
al een behoorlijke investering is.
Maar dat is natuurlijk niet de echte waarde van deze opleiding: die ligt veel hoger. Als we een
commercieel tarief zouden hanteren, zou deze opleiding € 8.500 ex BTW kosten. Zoals gezegd
is de eigen bijdrage van een student € 3.500 (ex BTW). Dat betekent dus dat de resterende
studiekosten € 5.000 ex BTW bedragen. Deze extra kosten worden betaald door Techionista
omdat we het belangrijk vinden onze studenten de best mogelijke kansen te bieden om hun
carrière in de technologie verder te ontwikkelen. Een student is nooit meer kwijt dan haar eigen
bijdrage.
Om de voortgang van onze Academy te waarborgen en onze missie in diversiteit en inclusie
voort te zetten, vragen wij een vergoeding van € 5.000 ex btw. Deze vergoeding is ALLEEN van
toepassing als u onze digitale banenbeurs bijwoont, of door cv's te bekijken - en met succes
een van onze studenten aanneemt. De vergoeding is ook van toepassing als u met succes
een van de bekeken studenten aanneemt, dan wel betaald gebruik maakt van haar diensten, tot
een jaar na het bijwonen van de Job Fair of het inzien van cv’s.
Door deel te nemen aan de bovengenoemde diensten gaat u akkoord met onze tariefstructuur en
verklaart u bekend te zijn met onze algemene voorwaarden.
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