Blog Nadia

Bachelor of Science, Business Administration, St Joseph University (Philadelphia, PA) USA.
Als er een mogelijkheid is om EN naar het buitenland gaan EN het studentenleven te ervaren EN (in mijn
geval dan) mijn sportpassie te kunnen uit oefenen, dan is het wel studeren in de US. Ik had na de
middelbare school een droom om te gaan reizen, om andere culturen mee te maken en gewoon lekker op
avontuur te gaan. Maar ik wilde ook blijven hockeyen en studeren stond natuurlijk ook nog op mijn lijstje.
Amerika bleek de perfecte combi voor mij te zijn.
Je leeft minimaal de eerste 2 jaren in Dorms. Wat echt een andere ervaring is dan in Nederland studeren.
Daar leef je in een soort dorp met alleen maar studiegenoten! Een en al gezelligheid, maar
verbazingwekkend genoeg ook erg handig! Er is altijd wel iemand in de buurt, die hetzelfde volgt als jij,
waarmee je dus samen kan studeren. Ook is de werk mentaliteit veel hoger dan hier (wat voor mij wel goed
was met mijn 6jes mentaliteit) ik merkte dat ik hogere cijfers wilde en begon te halen, omdat de mensen om
mij heen daar naar streefde!
De goede werkmentaliteit samen met de super goede vrienden die ik heb gemaakt en het intense hockey,
hebben mijn US ervaring echt heel mooi gemaakt. Ik kan er op terugkijken als een super leerzame ervaring
waar ik veel over mijzelf heb geleerd en die mij de passie heeft gegeven om altijd het beste uit jezelf te

halen. Voor iedereen kan de ervaring natuurlijk anders zijn, maar een garantie heb je.. ..Leerzaam zal het
zijn!!:)
De cultuur is echt dat als je er hard voor werkt krijg je de erkenning. Via mijn universiteit waren er meerdere
competities waaraan je mee kon doen. Career fairs waar grote bedrijven zoals Pepsi, Unilever, Ahold
langskwamen en waar je actief mee kon praten (ik studeerde 3 jaren Food Marketing aan de Business
School, vandaar dat ik deze bedrijven heb onthouden). Hierdoor kon je makkelijk stages of sollicitaties
krijgen voor mogelijke banen. Ook kon je mee doen in organisaties vanuit de school. In mijn laatste jaar heb
ik met mijn studiegroepje op onze Universiteit de competitie “ Case Food Marketing” gewonnen en mocht
deelnemen aan de National Groceries Competition of the US in Las Vegas! Dit was erg spannend. We
moesten voorafgaand aan elke week 2 maanden lang oefenen met presenteren, bijstellen en presenteren
aan oa de lectorers, Board van de Universiteit en local Business Board. We verbleven 5 dagen in Las
Vegas, alles erop en eraan. Tijdens die 5 dagen hadden we een vol programma met netwerken,
presenteren aan groepen van tot en met 100 man in de zaal….We hebben gewonnen!! Daarna veel kansen
op een baan. Zelf heb ik ervoor gekozen terug naar Nederland te gaan en daar mijn master te gaan volgen.
Ik zou iedereen aanraden ervaring op te gaan doen in de US. Studeren en/of Internship
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St Josephs University at the National Groceries Competition Las Vegas:
Student team with Professor and Lector

