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Op maandag 7 en dinsdag 8 
december 2020 vindt de dertiende 
editie van de Limburgse Jobbeurs 
virtueel plaats.

Dé enige jobbeurs voor masters in 
Limburg!

Een overzicht van de master- en 
bacheloropleidingen die wij 
bereiken met onze jobevents.
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Jolien Quintens 
Michel Ruland 
Jobbeurs Team - Hermes Alumni VZW 

Welkom
Jobevents
UHasselt 2020-2021

Ondanks Covid-19, vieren we dit jaar de 13e 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.

Echter gezien Covid-19, zal de beurs niet doorgaan in haar vertrouwde 

fysieke vorm. De beurs zal dit jaar volledig online plaatsvinden waarbij 

kwaliteit nog altijd primeert. We hebben dan ook enorm ingezet op het 

software platform dat we zullen gebruiken.

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.

Jolien Quintens 
& Michel Ruland

Bernard Vanheusden
Prof. dr. Bernard VANHEUSDEN 
Rector UHasselt

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!
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Meer dan  
80 
deelnemende 
bedrijven

Uniek 
CV-platform

Exclusieve 
matchmaking

4 Limburgse jobbeurs

Uitmuntende 
profielen
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Op maandag 7 december & dinsdag 8 december 2020 vindt de dertiende editie van de Limburgse Jobbeurs plaats. Dé 
enige jobbeurs voor masters in Limburg!

Covid-19 stelde ons de afgelopen maanden voor nieuwe uitdagingen. De Limburgse Jobbeurs, die tot voor kort steeds 
fysiek plaats vond op Campus Diepenbeek, zal bijgevolg een digitale invulling krijgen. 

Programma :: 7 december 2020

 » 10u00: Aanvangsuur online beurs
 » 14u00: Workshop
 » 18u00: Einde digitale jobbeurs

Programma :: 8 december 2020

 » 10u00: Aanvangsuur online beurs
 » 14u00: Workshop
 » 18u00: Einde digitale jobbeurs  

 

 

 
Meer informatie over de tool die gebruikt zal worden, kan u online terugvinden op: http://www.cvscan.eu/UHasselt.pdf 
 
Daar elk bedrijf individuele policies heeft inzake meetingsoftware, is er in het platform voorzien dat u kan 
werken met uw eigen tools “bring your own meeting” zoals Zoom, Teams, Skype, Hangout,...) ten einde deze 
policies te kunnen respecteren.

De Limburgse Jobbeurs
7 en 8 december 2020

De Limburgse Jobbeurs
Digitaal verloop
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Sedert 2012 iis de Limburgse Jobbeurs de enige jobbeurs voor masters in Limburg! Ook doctoraatsstudenten & 
navorsers zijn van de partij.

Master opleidingen

School voor Mobiliteitswetenschappen     
   
Faculteit Wetenschappen
 -  Biologie  -  Informatica
 -  Chemie  -  Wiskunde
 -  Fysica   -  Statistiek

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
 -  Handelswetenschappen
 - TEW
 -  HI
 -  HIBIN
 -  Management

Faculteit Rechten
 -  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    
 -  Geneeskunde

Faculteit Revalidatiewentschappen
 -  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Doelpubliek
“Meet our young potentials”
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Masterstudenten per faculteit

Tijdens de digitale jobbeurs heeft U de mogelijkheid om in een aangename omgeving kennis te maken met laatste-
jaarsstudenten.  Dit zal door matchmaking gebeuren met wederzijdse toestemming. Ook zal alles verlopen conform de 
GDPR-wetgeving.

Feiten & Cijfers

Faculteit geneeskunde en levenswetenschappen

Faculteit architectuur en kunst 

Faculteit wetenschappen

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen 

Faculteit rechten

Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen 

School voor Mobiliteitswetenschappen

Faculteit revalidatiewetenschappen
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Fantastisch 
concept!

Niet 
kwantitatief 
maar vooral 
kwalitatief!

Limburgse jobbeurs
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Rond deze evenementen bouwen we een uitgebreide promotiecampagnes op. 

In de eerste plaats voorzien wij in een affiche en flyercampagne. Alle studentenkoten, de verschillende campussen 
alsook de lokale 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.

Met deze uitgebreide promotiemix zijn wij er van overtuigd voldoende studenten te bereiken en stimuleren. 

Promotie
Voor de jobevents

Per event

2.500 Affiches

10.000 Flyers

2.500 Uitnodigingen

2.500 E-mails
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Extra pagina’s in de bedrijvengids

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

Prijs: € 190 excl. BTW per extra pagina
 

 Partnership

Indien u naast de deelname aan de 
jobbeurs, graag en persoonlijk evene-
ment wenst te organiseren en hiervoor 
promotie wenst te maken, kan dit. 
Contacteer ons voor een pakket op 
maat.

 

Prijs excl. BTW

Overzicht pakket

-  1 pagina in de digitale jobgids
-  1 pagina in de fysieke jobgids 
-  Toegang tot het Jobportaal
-  2 dagen toegang tot matchma-
king platform 
-  1 jaar toegang tot het CV-boek 
-  1 jaar toegang tot de ingeschre-
ven profielen

Limburgse Jobbeurs

€ 900

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

Deelname
Formules

Bijkomende mogelijkheden

Prijs excl. BTW

€ 450
Afwezigheidspakket



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

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


