Collective Intelligence Hackathon
PwC en MeetingMoreMinds zoeken enthousiaste masterstudenten voor de
Collective Intelligence Hackathon op 11 en 12 juni bij PwC te Amsterdam!
PwC en MeetingMoreMinds organiseren samen met het Nationaal Programma Rotterdam
Zuid de Collective Intelligence Hackathon. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zet zich
in voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam Zuid. Het programma
doet dat door sterk te investeren in werk, onderwijs en wonen. Aan de andere kant richt het
programma zich op het verbeteren van de veiligheid. Om inzicht te krijgen in de sociaalmaatschappelijke dynamiek op Zuid rondom deze thema’s wordt de Collective Intelligence
Hackathon in het leven geroepen.
Een uitdaging met maatschappelijke waarde
Tijdens de hackathon worden teams van studenten uitgedaagd om middels data analyses
inzicht te verschaffen in de sociaal-maatschappelijke dynamiek op Zuid en hoe die in relatie
staat tot de achterstandsproblematiek waar men op Zuid mee te maken heeft. De teams
krijgen een groot aantal publieke databronnen aangereikt. In combinatie met een
inhoudelijke introductie van de hackathon leiding kan vervolgens aan een eigen aanpak
worden gewerkt.
Er worden interdisciplinaire teams gevormd waarbinnen samen tot inzichten en
oplossingen gekomen wordt. Er zullen experts van PwC en MeetingMoreMinds aanwezig zijn
om de teams te adviseren en te ondersteunen tijdens de hackathon. De inzichten en
oplossingen die de teams tijdens de hackathon ontwikkelen worden door de teams
gepresenteerd aan de leiding van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid,
MeetingMoreMinds en PwC. Goede oplossingen en inzichten worden opgepakt voor verder
onderzoek. Je inzichten kunnen dus maatschappelijke impact hebben!
Aanmelden
Wil jij de uitdaging aangaan om je in korte tijd een complex probleem eigen te maken en
daarin op basis van data analyses inzicht te verschaffen? Ben je student, een kei in data
analyse en vind je het leuk om met een divers team tot oplossingen te komen? Meld je dan
aan voor de Collective Intelligence Hackathon: ga naar http://goo.gl/forms/K71BpcpL9V en vul
het formulier in!
De best passende kandidaten zullen worden geselecteerd voor deelname. We zijn
daarbij niet alleen op zoek naar goede technische vaardigheden, maar ook naar creatief
inzicht en diverse achtergronden. Aanmelden kan tot 8 juni! Deelname wordt beloond met
een cadeaubon ter waarde van €100,-. De Hackathon vindt 11 en 12 juni plaats, beide dagen
van 9 tot 5 bij PwC te Amsterdam. Neem voor meer informatie of vragen contact op met
MeetingMoreMinds via 020-5040000 of omri.deboers@meetingmoreminds.nl.

