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Limburgse Jobbeurs

Limburgse Jobdate

Doelpubliek & Cijfers

Op dinsdag 21 november 2017
vindt op de universitaire campus in
Diepenbeek de tiende editie van de
Limburgse Jobbeurs plaats.

Voor de 3e editie zal de Limburgse
Jobdate plaatsvinden op 13 maart
2018!

Een overzicht van de master- en
bacheloropleidingen die wij
bereiken met onze jobevents.

Dé enige jobbeurs voor masters in
Limburg!
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Persoonlijke contacten en perfecte
matches met uw vacatures. Lees
verder op pagina 11 voor meer
informatie.

Limburgse Jobbeurs

Welkom
Jobevents
UHasselt 2017-2018
We vieren dit jaar de 10e editie van de Limburgse Jobbeurs! De
Limburgse Jobbeurs was oorspronkelijk een initiatief gelanceerd in
2007 door de studentenvereniging Hermes. Sedert 2012 hebben de
Universiteit Hasselt & Hermes de handen in elkaar geslaan om u één
exclusieve & succesvolle jobbeurs aan te bieden.
Bijkomend organiseren we voor de 3de maal de Limburgse Jobdate.
Dit is een informeel netwerk event waarbij werkgevers en studenten
specifieke contactmomenten kunnen inplannen om kennis met elkaar
te maken. Dit met een hapje en een drankje.
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Wij als Alumni ondersteunen deze initiatieven daar wij als oud-leden
inmiddels de weg naar de arbeidsmarkt hebben gevonden. Direct
contact tussen kandidaten en potentiële werkgevers is nog steeds
de meest concrete weg om tot een match te komen. We zien deze
evenementen eerder als een constructief netwerkmoment, waarbij we
plaats maken voor wederzijds, hecht contact.
Graag wensen wij samen met u onze wederzijdse belangen te behartigen
en deze studenten te begeleiden naar de start van hun carrière. Alvast
uitkijkend naar een schitterende voortzetting van onze samenwerking.

Pakketten
Kies voor een deelname aan de
Limburgse Jobbeurs, de Limburgse
jobdate of geniet van een voordelig
tarief door deel te nemen aan beide
events.

Jolien Quintens
& Michel Ruland
Jolien Quintens
Michel Ruland
Jobbeurs Team - Hermes Alumni VZW

De studenten aan de UHasselt kozen voor toekomstgerichte
opleidingen en een uniek onderwijsmodel, met interactieve lessen
in kleinere groepen. Voorop staat een zo volledig mogelijke vorming
van de studenten, met niet alleen aandacht voor kennis, maar ook
voor taal-, communicatie-, en andere vaardigheden. Onze studenten
leren met inzicht studeren, kritisch denken, zelfstandig werken en
ondernemend zijn. Tijdens de opleiding al proeven ze van de praktijk.
De UHasselt-alumnus? Dat is een vlot inzetbare en flexibele
professional! Wij hopen u alvast te verwelkomen op De Limburgse
jobbeurs zodat u zelf kan kennismaken met uw toekomstige werknemer!

Luc De Schepper
Prof. dr. Luc DE SCHEPPER
Rector UHasselt

www.jobbeurs.net
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Uitmuntende
profielen

Meer dan
60
deelnemende
bedrijven

Uniek
CV-systeem
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Limburgse jobbeurs

De Limburgse Jobbeurs
21 november 2017
Op dinsdag 21 november 2017 vindt op de universitaire campus in Diepenbeek de tiende editie van de Limburgse
Jobbeurs plaats. Dé enige jobbeurs voor masters in Limburg!
Voor het 5e jaar op rij organiseren Hermes en UHasselt samen dit succesvolle evenement. Deze kwalitatieve en
hoogstaande jobbeurs biedt u als bedrijf een ideaal constructief netwerkmoment, waar plaats wordt gemaakt voor
wederzijds, kwalitatief contact.
“Deze beurs kent telkens veel succes omdat we het eerder exclusief en persoonlijk houden.”
Onder de “Young Potentials” zijn vele sterke profielen aanwezig, zowel met een academische achtergrond als met een
professionele achtergrond.
De UHasselt beperkt zich niet tot het opleiden van jonge mensen. Het is óók belangrijk om de sprong van hoger
onderwijs naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer door de studenten op onze campussen in
contact te brengen met bedrijven.
Graag wensen wij samen met u onze wederzijdse belangen te behartigen en deze studenten te begeleiden naar de
start van hun carrière. Naast de talrijke activiteiten die Hermes organiseert staan zij ook garant voor extra curriculaire
activiteiten als workshops en seminaries.

Programma
»» 10u00: Aanvangsuur opbouw van de standen
»» 13u00: Start jobbeurs
»» 17u00: Einde jobbeurs en aanvang walking dinner voor standhouders

Cv-Scan

www.jobbeurs.net
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De Limburgse Jobbeurs
Meer details
Laatstejaarsstudenten, doctoraatsstudenten en alumni die steeds op zoek zijn naar een boost in hun professionele
toekomst, zullen aanwezig zijn op dit evenement. Voor u de ideale gelegenheid om met hen in contact te treden.

Standruimte
Standaard kan u beschikken over een standruimte
van 2,5 x 3 meter. Ook voorzien wij kosteloos
2 cocktailtafels en 4 stoelen om uw stand in te
richten.
Elke stand beschikt ook over de nodige elektriciteitsvoorziening.
Indien u gebruik wenst te maken van internet kan u
dit op uw inschrijvings-formulier aanduiden.
Bedrijvengids
Elke organisatie heeft de mogelijkheid om zichzelf
voor te stellen in onze bedrijvengids. U kan er voor
kiezen om zelf een pagina op te maken, of gebruik
te maken van onze speciaal daarvoor voorziene
word-template. Deze gidsen zullen verdeeld worden
onder de bezoekers van de beurs.

Jobportaal
Bij deelname aan de jobbeurs heeft u toegang tot
het online jobportaal. Via dit portaal kan u, één jaar
lang, zelf vacatures toevoegen en beheren.
Studenten kunnen deze vacatures raadplegen via
de website en zich optioneel abonneren en zo
relevante vacatures in hun mailbox ontvangen.
CV-boek
Via onze website kan u ook het CV-boek raadplegen.
Alle studenten hebben de mogelijkheid om hun CV
via een online formulier te uploaden.
U als bedrijf kan simpelweg de naambadge van
de bezoeker scannen met uw PC om zijn/haar CV
rechtstreeks te kunnen zien op uw scherm. U kan
deze CV eventueel op uw laptop bewaren indien u
deze later opnieuw wil inkijken.

Bezoekerslijst
Aan alle bezoekers van de beurs wordt ook
gevraagd om zich te registreren.
Na afloop van de beurs kan u via het jobportaal deze
lijst raadplegen en gebruiken. Zo kan U ook meteen
een evaluatie maken van de opkomst.
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Limburgse jobbeurs

Doelpubliek
“Meet our young potentials”
Sedert 2013 is de Limburgse Jobbeurs de enige jobbeurs voor masters in Limburg! Ook Doctoraatsstudenten &
navorsers zijn van de partij.

Master opleidingen
Faculteit Mobiliteitswetenschappen 				
			
Faculteit Wetenschappen
- Biologie		
- Informatica
- Chemie		
- Wiskunde
- Fysica			
- Statistiek
Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
- TEW
- HI
- HIBIN
- Management
Faculteit Rechten
Faculteit Architectuur en Kunst
- Architectuur
- Interieurarchitectuur
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
- Biochemie		
- Elektronica-ICT
- Bouwkunde		
- Energie
- Chemie		
- Nucleaire technologie
- Elektromechanica
- Verpakkingstechnologie
Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
- Biomedische wetenschappen				
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Daar onze jobbeurs zich op een unieke locatie bevindt motiveren wij ook de studenten van de volgende bacheloropleidingen om een kijkje te komen nemen op de beurs:
-

Accountancy - fiscaliteit
Bedrijfsmanagement
Financie- en verzekeringswezen
Informatica
KMO-management
Logistiek management
Marketing
Office management
Rechtspraktijk

www.jobbeurs.net
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Feiten & Cijfers
Tijdens de jobbeurs op dinsdag 21 november 2017 heeft U de mogelijkheid om in een aangename omgeving kennis
te maken met laatstejaarsstudenten. De jobbeurs biedt de mogelijkheid om te ontspannen in de daarvoor voorziene
loungebar.
Hier kan u samen met de studenten doorlopend genieten van gratis drankjes en snacks. Deze loungebar mist zijn
aantrekkingskracht zeker niet. Op een informele manier kan u hier kennis maken met de studenten.
Om alle studenten de mogelijkheid te geven om de beurs te bezoeken vindt de beurs plaats van 13 tot 17 uur.
Achteraf voorzien wij een kleine walking dinner voor de standhouders.

Masterstudenten per faculteit

Faculteit Mobiliteitswetenschappen

Faculteit wetenschappen

Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen

Faculteit rechten

Faculteit architectuur en kunst

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen

Faculteit geneeskunde en levenswetenschappen
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Limburgse jobbeurs

www.jobbeurs.net
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Fantastisch
concept!

Persoonlijk en
rechtsreeks
contact

Topspreker
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De Limburgse Jobdate
13 maart 2018*
Voor de derde maal op rij organiseren we de Limburgse jobdate.
Dit informeel event is de ideale gelegenheid om bedrijven en studenten met elkaar kennis te laten maken tijdens een
walking dinner. Aan de hand van gevraagde profielen en aanwezige studenten zal er via een ronde-tafel-concept een
soort speeddating ontstaan via het platform Conversation Starter! U kan op voorhand interessante profielen screenen en
afspraken inplannen opdat u deze studenten kan ontmoeten. Op die manier kan u op korte termijn veel contacten leggen
in een informele setting.
De grote diversiteit aan partners en studenten maakt van deze tweede Jobdate de ideale kick off van de recruitmentactiviteiten voor het tweede semester.
»»
Programma

Enkele cijfers over de vorige editie van de jobdate:

»» 17u00: Ontvangst

»» 24 deelnemende bedrijven

»» 17u30: Aanvang gastspreker

»» Gastspreker: Gérard Bourd

»» 18u00: Start netwerking

»» 15-tal contactmomenten per bedrijf

»» 20u00: Einde

»» Platform: Conversation Starter

Pakket

»» Event voor 2 recruiters per bedrijf
»» 1 volledige A4 pagina in de jobgids
»» Plaats voor 1 roll-up banner
»» Volledige catering tijdens de jobdate

* Datum onder voorbehoud

www.jobbeurs.net
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Promotie
Voor de jobevents
Rond deze evenementen worden er een uitgebreide promotiecampagnes opgebouwd.
In de eerste plaats voorzien wij in een grondige affiche en flyercampagne. Alle studentenkoten, de verschillende
campussen alsook de locale horeca zullen worden bereikt.
Verder ontvangen alle laatstejaarsstudenten een schriftelijke uitnodiging op hun thuis- en/of kotadres. Ook zullen zij
tijdens de lessen op de hoogte worden gebracht van deze unieke jobevenementen.
Een tweede luik is de online promotie. Er wordt gebruik gemaakt van Social media en bijkomend versturen wij een
aangepaste nieuwsbrief.
Ten derde zal zowel op de campus van de universiteit als van de hogescholen een groot spandoek worden gehangen
op een goed zichtbare locatie.
Met deze uitgebreide promotiemix zijn wij er van overtuigd voldoende studenten te bereiken en stimuleren.

Per event
2.500 Affiches

10.000 Flyers

2.500 Uitnodigingen

2.500 E-mails
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Deelname
Formules

Limburgse Jobbeurs

Limburgse Jobdate

Beide jobevents

€ 1.250

€ 750

€ 1.500

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW

Overzicht pakket

Overzicht pakket

-

-

Standruimte van 2,5 x 3m
2 cocktailtafels & 4 stoelen
Versnaperingen en verfrissingen
tijdens de beurs
1 pagina in de jobgids
Toegang tot het Jobportaal
Toegang tot het CV-boek
Toegang tot de bezoekerslijst
Workshop van School of Expert
Education.
Walkingdinner voor
standhouders

Plaatsen van 1 roll-up banner
Een cocktailtafel
1 pagina in de jobgids
Toegang tot het Jobportaal
Toegang tot het CV-boek
Toegang tot de bezoekerslijst
Walkingdinner voor iedereen
(incl. dranken)

Maximum 6 recruiters toegelaten voor de jobbeurs en 2 voor de jobdate.
Bent u een KMO met minder dan 10 werknemers? Neem gerust even contact op met ons opdat wij voor u een pakket
kunnen samenstellen zodat deze beurs toch nog binnen uw budget valt.

Bijkomende mogelijkheden
Extra pagina in de bedrijvengids

Een persoonlijke mailing

Extra standruimte

Naast de voorziene gratis pagina kan u
extra pagina’s reserveren in de jobgids.

Indien gewenst kunnen wij een door u
gepersonaliseerde e-mail rondsturen.

Indien uw stand afwijkt van de standaard voorziene afmetingen kan u
opteren voor meer ruimte.

Prijs: € 180 excl. BTW per extra pagina

Prijs: € 150 excl. BTW per mail

Prijs: € 500 excl. BTW per extra stand

55” scherm op design voet in stand

Afwezigheidspakket

€ 350
Prijs excl. BTW

Kan u omwille van andere
verplichtingen niet aanwezig zijn op de
jobbeurs en/of de jobdate? Dan bieden
wij alsnog de mogelijkheid aan om
reclame te maken voor uw bedrijf in
onze jobgids alsook toegang te krijgen
tot het onlineplatform.

Indien u graag uw presentatie, bedrijfsfilm,... wenst af te spelen dan is dit
scherm, voorzien van USB en PC aansluiting, perfect geschikt voor uw promotie
doeleinden.
Prijs: € 190 excl. BTW per scherm

www.jobbeurs.net
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Hermes Alumni vzw
Agoralaan Gebouw D
B-3590 Diepenbeek
BE 0895.758.178
info@jobbeurs.net
www.jobbeurs.net

Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
B-3500 Hasselt
BE 0208.359.859
an.kenens@uhasselt.be
www.uhasselt.be

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:

Jolien Quintens 		

jolien@jobbeurs.net

Michel Ruland 		

michel@jobbeurs.net

An Kenens 		

an.kenens@uhasselt.be

			

+32(0)11 26 80 78

