Tradium Talent College

Få viden og venner
Vil du spare tid på transport og hygge dig
med vennerne efter skoletid? Så er Tradiums
elevhotel en oplagt mulighed for dig. Ligesom
indholdet på din uddannelse er vigtig, har selve
studiemiljøet også stor betydning.

Flyt hjemmefra for første gang
Når du bor på elevhotellet, kommer du til at bo sammen med andre
unge, der også er i gang med en uddannelse. Det er med til at gøre det
lettere at få nye kammerater og komme med i et fællesskab, selvom
du er ny i byen.
Det er vigtigt at kunne bo centralt og tæt på uddannelsen, så det hele
hænger sammen. Gode rammer i hverdagen er vigtigt for et godt
studieliv, og vi gør os umage for give de unge, der tager en uddannelse
hos, de bedste forudsætninger.

Talent College skal være et sted, hvor det er muligt at blive
inspireret til at få ny viden og nye venner.

Elevhotel på Campus Midt

Tradium Talent College
Vores nye elevhotel får navnet Tradium Talent
College og får 60 to-personers værelser, der
er møbleret og udstyret med bad og toilet
samt trådløst internet på alle værelser. Det
er Randers Arkitekten, der har tegnet det nye
elevhotel, hvor selve bygningen danner et T.
Derudover bliver der en masse fællesarealer
med lounge og te-køkkener.

Det er rådgivende ingeniør Jakob Keller og Brian Andersen fra Randers
Arkitekten, der har omsat Tradiums tanker til tegninger, mens det er Jorton, der
har fået overdraget opgaven med at gøre tegningerne til virkelighed.

Et rart sted at være for at lære
Elevhotellet er indrettet i samarbejde med eleverne, så Tradium bliver et
rart sted at være for at lære. Der er lagt stor vægt på funktionalitet og
bæredygtighed. Fx at der er gode senge med plads til opbevaring af tøj og
naturligvis mange stikkontakter til deres elektroniske ting.
Værelserne er fleksibelt indrettet, så der er mulighed for at bo 3-4
personer på nogle af værelserne, så du kan dyrke fællesskabet endnu
mere, hvis du har lyst til det.

