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Neem  een  selfie  tijdens  je  stage  en 
win  een  bezoekje  van  onze  foodtruck

BOUWSELFIE  wedstrijd

Win een foodtruck 
voor jezelf, je klas en je stagebedrijf

Doe mee en win!
Om stageplaatsen, stagebegeleiders 
en stagiairs te belonen voor hun inzet, 
organiseert Constructiv dit schooljaar 
een selfiewedstrijd waarmee je een 
foodtruck kunt winnen voor jezelf, 

je klas en je stagebedrijf: 

win-win-win!



BOUWSELFIE  wedstrijd

Hoe kan je winnen?
Neem een selfie waarmee je jezelf op 
een originele manier in de kijker zet op je 
stageplaats of school. Als je je stagebegeleider 
mee op de foto zet, is dat zeker een pluspunt, 
maar zorg er vooral voor dat er een duidelijk 
bouwgerelateerd element op de foto staat 
en dat je een veilige, positieve situatie in 
beeld brengt. Je mag met meer dan één foto 
deelnemen.

Post de foto op onze facebookpagina en tag 
je stageplaats, stagebegeleiders, school en 
medeleerlingen OF post de foto op je eigen 
facebookpagina en tag @constructivbe en/of  
je stageplaats, stagebegeleiders, school en 
medeleerlingen. Vergeet verder niet om de 
Constructiv-facebookpagina te liken!

Je collega’s van je stageplaats en je 
medeleerlingen kunnen je bovendien helpen 
winnen door je foto massaal te liken zodra  
deze gepost is.

Onze facebookpagina: 
http://www.facebook.com/constructivbe/

Het wedstrijdreglement:
http://www.constructiv.be/nl-BE/Regios/
Antwerpen.aspx

Praktisch
De wedstrijd gaat van start op 16 april en loopt 
af op 15 mei. De winnende foto zal gekozen 
worden op basis van originaliteit, positief 
imago, gebruik van een opleidings- en/of 
bouwelement en het aantal likes. Ook moet de 
deelnemer de facebookpagina van Constructiv 
geliket hebben en minstens één tag hebben 
toegevoegd aan zijn of haar foto. 

Op 18 mei maken wij de winnaar bekend op 
onze facebookpagina en nemen wij contact op 
voor de praktische afspraken.

De Prijs
Een bezoek van onze foodtruck voor je klas en  
je collega’s bij je stagebedrijf! 

Wij zullen contact opnemen om de praktische 
afspraken te maken in overleg met je school en  
je stageplaats. De foodtruck blijft gedurende 
twee uur ter plaatse en we doen ons best 
om dit nog in te plannen voordat je examens 
beginnen!


