
JOIN THE REVOLUTION!

De laatste Ford is van de band gerold en de 
sluiting is een feit. Niet alleen het vertrek 
van Ford baart de Limburgse economie 
zorgen. Het aandeel van de industrie kromp 
sinds 2001 met maar liefst 25%. We moeten 
de sluiting van Ford Genk aangrijpen om 
de vierde revolutie in gang te zetten. Onze 
fabrieken moeten doordrongen raken van 
slimme, digitale technologie. Maar let wel, 
dit is niet hetzelfde als automatiseren en 
productiviteit verhogen. Nee, dit gaat over 
toegevoegde waarde creëren. Over zó slim en 
efficiënt produceren dat producten echt méér 
waarde hebben voor klanten.

Maar hoe verwezenlijk je zo’n revolutie? 
In eerste instantie door een kwaliteitsvol 
onderwijs uit te bouwen. Hiervoor moeten 
we dit onderwijs dichter bij de onderneming 
brengen en creativiteit aanwakkeren bij 
leerlingen. Beide leiden tot ondernemingszin, 
tot ambitie en tot nog veel meer innovatie. 
Dat is de enige manier om ongelijkheid, denk 
aan de één op zeven in dit land die onder de 
armoedegrens leven, te verkleinen. 

En dan hoef je ze achteraf ook veel minder 
te remediëren. Zeker in Limburg zijn er nog 
steeds significant minder jongeren die kiezen 
voor een hogere studie. De daling van het 
aantal technische geschoolde jongeren met 
bijna 50 procent in het laatste decennium is 
even alarmerend.

Een nauwe samenwerking tussen de 
Hogeschool PXL en Voka-Kamer van 
Koophandel Limburg is belangrijk. In de 
Toekomstindicator van Voka-KvK Limburg 
blijft de indicator talent immers het 
zorgenkindje. We zien een groei in het 
aantal studenten hoger onderwijs, maar de 
doorstroming blijft een knelpunt. Jong talent 
en ondernemerschap zijn cruciale factoren 
voor onze toekomstige welvaart. Dus laten 
we samen werk maken van de revolutie en 
ambitieuze studenten alle kansen geven om 
hun steentje bij te dragen aan de toekomst 
van Limburg.

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder 
Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Hogeschool PXL is een ondernemende en 
netwerkende hogeschool. Onze ambitie is 
studenten als junior collega’s op te leiden tot 
bekwame professionals met handen en een 
hoofd. 

Onze hogeschool streeft een grote 
verwevenheid en verbondenheid met het 
bedrijfsleven na. 

De Limburgse ondernemingen zijn gretige 
afnemers van onze afgestudeerden, en 
willen hen zo vroeg mogelijk leren kennen. 
Daarvan getuigt de steeds stijgende vraag 
naar stagiairs en naar de lijsten van onze 
afgestudeerden. Die manier van (samen)
werken stimuleert Hogeschool PXL om 
ambitieus te zijn en initiatief te nemen.

Prominenten binnen en buiten Limburg 
kennen en waarderen daarom onze 
hogeschool. We zijn actief binnen 
overlegorganen en raden van besturen van 
verschillende instanties en organisaties. 
Hogeschool PXL werkt actief aan haar 
netwerk, dat ook ten dienste staat van haar  
studenten en hen een uitstekende (start)

positie garandeert op de arbeidsmarkt. 
Hogeschool PXL is daarom een succesvolle 
hogeschool geworden. Door kwaliteitsvol 
onderwijs, doorspekt met projecten in 
samenwerking met bedrijven, aan te bieden 
en de nodige studie- en studentenbegeleiding 
te geven, leveren we een diploma af dat 
gegeerd is op de arbeidsmarkt.

Hiervan getuigt het aantal aanwezige 
bedrijven op het Jobevent in deze moeilijke 
economische tijden. We kunnen alleen 
maar vereerd zijn dat zoveel standhouders 
interesse tonen in het jong aanstormend 
talent van Hogeschool PXL. Het versterkt 
het vertrouwen in onszelf, in de kwaliteit 
van onze opleidingen en van onze 
afgestudeerden. Aan de studenten en 
alumni die op het Jobevent aanwezig zijn 
wens ik heel veel nuttige contacten en een 
succesvolle start van hun beroepsloopbaan!

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur Hogeschool PXL

www.pxl.be  •  www.pxl.be/research  •  www.pxl.be/congress  •  www.pxl.be/vervolgopleidingen  •          www.pxl.be/facebook
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VOOR DE 8STE KEER ORGANISEERT HOGESCHOOL PXL 
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WWW.PXL.BE/JOBEVENT



Aan de slag!

Op Gesprek

Job

Sollicitatiebrief en CV-tips

Binnenkort studeer je af, een vreugdevol moment 
waarbij al die jaren hard (of soms minder hard) 
studeren eindelijk hun vruchten afwerpen. Daar sta 
je dan, diploma in de hand, klaar om het werkveld 
te betreden, op zoek naar de perfecte job, maar 
hoe begin je daar nu eigenlijk echt aan? Wij hebben 
alvast enkele tips voor je opgelijst om je op weg te 
helpen.

Welke jobs zijn geschikt voor een pas 
afgestudeerde?
Voor banen als leidinggevende of waarvoor tien jaar aantoonbare 
ervaring wordt gevraagd, hoef je als pas afgestudeerde niet te sol-
liciteren. De kans is klein dat je geselecteerd wordt. Probeer dus de 
ware bedoelingen van het bedrijf aan te voelen. Het grootste deel 
van de openstaande functies is vaak onzichtbaar, en dat zijn wel 
de interessantste voor schoolverlaters. Daarom kan het zeker geen 
kwaad om het bedrijf toch te contacteren. Maak je interesse om 
voor het bedrijf te werken duidelijk. Spontaan solliciteren is ook een 
mogelijkheid. Als een bedrijf je interesseert, stuur dan een sollicita-
tiebrief en een cv op, je weet nooit.

Enkele tips om snel een job te vinden
1. Gebruik je (sociale) netwerk: Onderschat nooit de kracht van een 
aanbeveling, en wie kan je beter aanbevelen dan mensen die je goed 
kennen?
2. Durf te investeren in jezelf: Onderzoek je eigen competenties, 
bijvoorbeeld met testen over je loopbaan, salaris, IQ en talenkennis. 
3. Ga uit van wat de werkgever wil: Werkgevers zullen blij verrast 
zijn wanneer jij hen vertelt wat jij voor hen en hun bedrijf kan doen, 
in plaats van te vragen wat zij voor jou kunnen betekenen.
4. Zoek een stage
5. Zoek proactief
6. Stuur niet binnen het uur je cv: De meest geëngageerde sollicitan-
ten zoeken extra info op over het bedrijf en de sector, en nemen de 
vacature gedetailleerd door om zo een op maat gemaakte motivatie-
brief en cv te kunnen afleveren. 
7. Maak een cv op maat: Rekruteerders willen in enkele minuten 
kunnen screenen of een kandidaat de geschikte opleiding en erva-
ring heeft. 
8. Wees realistisch: Veel sollicitaties van starters ketsen af vanwege 
onrealistisch hoge verwachtingen.
9. Word een fan van jezelf: Maandenlang zonder resultaat sollicite-
ren, is niet fijn. Maar als die frustratie te merken is in je motivatie-
brief of in het sollicitatiegesprek, dan kan je de job zeker vergeten.
10. Jobevenementen: deze zijn een prima gelegenheid om een pak 
potentiële werkgevers te ontmoeten, informatie te verzamelen en 
nuttige contacten te leggen. Op één dag kan je op één plek heel wat 
verschillende bedrijven uit diverse sectoren ontmoeten. Zo kan je ach-
terhalen of een bepaalde job in een bepaalde sector wel jouw ding is. 

Dresscode voor een 
sollicitatiegesprek: de do’s
 Kies de meer saaie kleren uit je kleerkast. 
Met een kostuum, een hemd of een bloes 
maak je op zowat elke recruiter een 
goede indruk. Een handige regel: beter te 
formeel dan te casual.

 Kleed je in lagen, zo kan je altijd iets 
uitdoen als je het te warm krijgt, zonder 
je oncomfortabel te voelen.

 Besteed aandacht aan details. Bekijk je 
hele tenue nog eens voor je vertrekt, ook 
je schoenen en je haar.

 Kies subtiele juwelen en wees matig met 
make-up en parfum.

Maak oogcontact!
Lichaamstaal is belangrijker dan je denkt. Wie 
bijvoorbeeld geen oogcontact maakt, kan erg 
onzeker of ongeïnteresseerd overkomen. 

Dresscode voor een 
sollicitatiegesprek: de don’ts
 Je te casual kleden, zeker een gevaar als 
je op voorhand weet dat het bedrijf een 
informele bedrijfscultuur heeft.

 Iets dragen waar je je niet comfortabel in 
voelt.

 Gescheurde of bevlekte kleren dragen.
 Je zo goed voorbereiden op het sollicita-
tiegesprek dat je geen tijd hebt gehad om 
je kledij te strijken.

 Te veel juwelen dragen.

Wees enthousiast!
Uiteraard kom je tijdens een sollicitatiege-
sprek best zo enthousiast mogelijk over. 
Je moet immers tonen dat je de job écht 
graag wilt. 

Wanneer begin ik over  
het salaris?
Soms wordt er al tijdens het eerste gesprek 
over je brutosalaris gepraat. Je kan beter 
niet zelf over het salaris beginnen in het 
eerste gesprek. De interviewer kan het 
ongepast vinden en zich vragen stellen 
over je motivatie. Zorg wel dat je goed 
nagedacht hebt over je looneisen voor het 
geval het onderwerp toch aan bod komt.
Een tweede gesprek is vaak het moment 
om over de arbeidsvoorwaarden te spre-
ken. Hou in gedachten dat die veel meer 
inhouden dan enkel het salaris. Flexibele 
uren, extralegale voordelen, opleidingen … 
Durf praten over je salaris en wees bereid te 
onderhandelen. Onderhandel niet enkel het 
brutoloon, maar wel het hele voordelenpak-
ket. Een lager loon kan misschien gecom-
penseerd worden door een bedrijfswagen.

Zo val je positief op tussen de massa 
sollicitanten
1. Het cv
 Zet je studies en werkervaring in omgekeerd chronologische volg-
orde. Het meest recente bovenaan dus.

 Maak je cv niet langer dan 2 pagina’s.
 Benadruk je competenties en wat je op professioneel vlak al 
bereikt hebt. Je cv moet beknopt, duidelijk en goed gestructureerd 
zijn. Rekruteerders willen in enkele minuten kunnen screenen of 
een kandidaat de geschikte opleiding en ervaring heeft. 

 Los een hiaat in je cv op door duidelijk te maken hoe deze er geko-
men is. Als je een jaar vrijaf nam om te kunnen reizen, vermeld dit 
dan zodat de werkgever dit ‘gat’ kan plaatsen. Werkgevers kunnen 
namelijk veronderstellen dat je iets te verbergen hebt. Erover 
liegen blijkt ook niet de beste zet.

 Zet niets in je cv dat bedrijven niet moeten weten. Details over je 
geloof, politieke voorkeur of medische kwesties bijvoorbeeld laat 
je best achterwege.

 Heb je in het buitenland relevante ervaring opgedaan? Vermeld dit 
dan, vooral als je solliciteert voor een internationaal bedrijf kan dit 
een mooi pluspunt zijn. Ook een studie in het buitenland zet je dan 
best extra in de verf.

2. De sollicitatiebrief
 Maak je sollicitatiebrief niet langer dan 1 pagina.
 De competenties die voor de functie belangrijk zijn, moeten duide-
lijk in het oog springen. Verdiep je in de specifieke functie en het 
bedrijf, en schrijf een brief op maat.

 Leg de nadruk op je (groei)potentieel en motivatie. 
 Let op dat je geen spelfouten maakt. Dit komt vaker voor dan je 
denkt. 

 Als je solliciteert voor een communicatiefunctie is de sollicitatie-
brief extra belangrijk. Geen spelfouten, de tone of voice, en een 
persoonlijke, originele motivatie zijn zeer belangrijk.

 Pas ook op met al te opvallende acties. Een sollicitatiebrief in een 
fles is grappig, maar niet elk bedrijf kan dit waarderen. 

 Vooraf bellen kan verstandig zijn. Wel alleen als je vragen goed 
zijn. 

Voor nog veel meer tips, tricks en handige artikels over elke stap in jouw zoektocht naar de perfecte job kan je steeds terecht 
op Jobat.be! Registreer en upload je cv en krijg de meest relevante jobaanbiedingen en artikels op jouw maat toegestuurd.

Bron: Jobat.be

Afgestudeerd!  
Wat nu?
1
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VG.136/BU • 00135

Guldensporenplein 1 - 3500 Hasselt
T 011 32 58 29

hasselt@konvertoffice.be

Samen met Konvert Office 
naar je eerste job!

Wij zijn steeds op zoek 
naar onderstaande profielen m/v

Calculator/tekenaar • Commercieel medewerker 
binnendienst • Logistiek bediende • Marketing- en 

communicatie-assistant • Laborant

Supporting
your    



Madeloes Mertens
‘Alles met pensioenen was 

nieuw voor mij, maar je 

wordt goed ingewerkt.’

Pensioenen, als je een job 
met dynamiek zoekt
Een stabiele job in een dynamisch  werkveld, 
dat is wat AZL je biedt. 
Want de Nederlandse pensioensector is door 
wettelijke veranderingen behoorlijk in 
 beweging. En als  pensioenuitvoerder bewegen 
wij mee. Eén ding verandert niet: wij bieden 
voortdurend professionele uitdagingen aan 
zo’n 400 collega’s. 

Jonge collega’s zijn welkom! 
Spreekt een open, informele sfeer je aan? Heb je 
de opleiding Rechtspraktijk, Financie- en 
Verzekeringswezen of Toegepaste Informatica 
(bijna)  afgerond? Dan ontmoeten wij je graag. 
Dat kan op donderdag 12 februari 2015 op het 
Jobevent van de PXL. 

Wie zijn wij?
AZL is een toonaangevende pensioen-
uitvoerder met ruim 40 jaar ervaring. AZL 
heeft  uitgebreide expertise op het gebied van 
advies en administratie van pensioenen.

Meer weten? 
Kijk onder carrière op www.azl.eu.
AZL is gevestigd in Heerlen, ca. 20 km van de 
grens bij Maasmechelen.

Jouw
carrière
bij AZL



Master’s Open Day
7 March 2015

www.maastrichtuniversity.nl/mastersopenday

• Arts and Culture
• Business and Economics
• Governance and Public Policy

• Health and Life Sciences
• Knowledge Engineering
• Law

• Psychology and Neuroscience
• Social and Political Sciences
• Sustainable Development



STARTER MET PASSIE VOOR RETAIL? 
LIDL HEEFT DE PERFECTE OPPORTUNITEIT VOOR JOU...

MENSEN MAKEN LIDL

De Lidl supermarkten kennen we allemaal... Maar wist je dat zo’n 5.300 
medewerkers elke dag klaar staan om de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs  
te bieden? Zij zijn het hart van het succesverhaal van Lidl en de basis van  
onze groei... 
Heb je het ‘retail-gen’? Word dan als starter deel van ons groeiverhaal  
en ga voor een management traineeship bij Lidl!
 
We bieden volgende traineeships aan:
• Verkoop
• Marketing
• HR
• Real estate

Solliciteer  

vanaf midden  

februari op 

durfjijhet
aan.be!• Logistiek

• Finance & Administration
• Inkoop
• International Finance & Administration

VOOR

 BEDRIJVEN  DIE: 

- hun stagebeleid constant willen verbeteren
 en bijsturen
- stagiairs goed willen begeleiden en 
 oog hebben voor het leertraject
- na beoordeling door de jury
 het kwaliteitslabel 2015 willen behalen

VOOR AMBITIEUZE

 STUDENTEN  DIE:  

-  hun stage kwalitatief invullen en een grote   
 meerwaarde betekenen in hun stagebedrijf
-  toegang willen tot het Limburgse bedrijfsleven
-  workshops en extra trainingen wel zien zitten

EN

… zich geroepen voelen 
om Beste Stagiair 2015  
te worden!

SCHRIJF NU IN!
Stuur je CV voor 11 maart 2015 naar hilde.klykens@voka.be met vermelding van Q-Stage

Meer info: www.voka.be/limburg/diensten/Q-Stage
Contact: hilde.klykens@voka.be

Stagelabel
2015

Stagelabel
2015



  

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Creatie?
Innovatie? 
Ambitie?

•  Werken aan de toekomst in een omgeving waar nieuwe technologieën 

ontwikkeld worden, medische vooruitgang geboekt wordt en nieuwe ideeën 

het licht zien. Zin in vooruitgang ?

•  Samenwerken met zo’n 13.000 collega’s in een internationale omgeving, 

waar zo’n 110 nationaliteiten elkaar ontmoeten. Dat schept openheid van 

geest, nieuwe inzichten, aparte uitdagingen en kansen. Net iets voor jou ?

•  Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag 

een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en 

dagdagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee ?

Kriebelt het ? Eén adres : www.kuleuven.be/jobsite.

We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent 
nieuwe collega’s (m/v):

INFORMATICI, LABO RATORIUM TECHNOLOGEN, 

TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN 

FINANCIËLE MEDE WERKERS, STAFMEDEWERKERS, 

ONDERZOEKERS, …

www.kuleuven.be/jobsiteMeer info over al onze vacatures en online solliciteren: 



Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een modern, volledig vernieuwd én eengemaakt basisziekenhuis 
met 310 bedden en zo’n 1.000 medewerkers, waaronder 120 artsen. Sinds de sluiting van 
campus Sint-Anna eind januari 2013 zijn alle afdelingen en diensten samengebracht op de 
Diestersteenweg 100. Als autonoom ziekenhuis is Sint-Trudo stevig verankerd in de regio en 
biedt het kwaliteitsvolle zorg via een multidisciplinaire en patiëntgerichte benadering.

 Investeren in zorg
Het Sint-Trudoziekenhuis investeert niet 
alleen in een moderne infrastructuur, maar 
ook in innovatieve medische apparatuur, in de 
verdere uitbreiding van het medisch aanbod 
en de aanwerving van jonge en competente 
dokters en zorgzame verpleegkundigen.

Wat hebben we jou te bieden?
• contract van onbepaalde duur
• overname van relevante anciënniteit
• hospitalisatieverzekering
• maaltijdcheques
• ruime opleidings- en ontplooiingskansen
• loopbaanbegeleiding
• buitenschoolse kinderopvang

Wil je uitblinken in je vak en als deskundige en zorgzame 
medewerker bijdragen aan een kwaliteitsvolle en 
patiëntvriendelijke zorgverlening in een modern en 
toekomstgericht ziekenhuis?

Surf dan naar www.sint-trudo.be 
voor een overzicht van onze vacatures.

Sint-Trudo Ziekenhuis
Rekrutering & Selectie
Diestersteenweg 100 | 3800 Sint-Truiden
011 69 92 48 | jobs@stzh.be

www.sint-trudo.be

deskundig én dichtbij

De VZW rusthuizen 
Zusters 

Augustinessen 
is een 

groepering van 
4 woon 

zorgcentra die 
zorg draagt 

voor méér dan 
350 senioren. 

Hiervoor staan 
dagelijks 400 
enthousiaste 
medewerkers 

in het 
werkveld. 

Onze 
kernopdracht 
is zorg voor 
kwaliteitsvol 
wonen in een 
aangenaam 
leefklimaat. 

WZC Cecilia 
Parkstraat 9 3570 Alken 
els.dethier@rusthuizenza.be 
011/599220 

WZC Home Elisabeth 
Cl. Cartuyvelsstraat 17 3800 SintTruiden 
celine.sterken@rusthuizenza.be 
011/683038 

WZC Sint Jan Berchmanstehuis 
Bosstraat 7 3930 HamontAchel 
greetg@rusthuizenza.be 
011/610580 

WZC Immaculata 
Dorpstraat 58 3900 Overpelt 
ivo.claes@rusthuizenza.be 
011/805650 

WWW.RUSTHUIZENZA.BE

WWW.RUSTHUIZENZA.BE
De rusthuizen Zusters Augustinessen 

is een groepering van 4 woonzorgcentra die 
zorg draagt voor méér dan 400 senioren.

Hiervoor staan dagelijks 400 enthousiaste 
medewerkers in het werkveld.

Onze kernopdracht is zorg voor 
kwaliteitsvol wonen in 

een aangenaam leefklimaat.



Ben je op zoek naar een 
uitdagende loopbaan in 
accountancy, fiscaliteit of 
milieuadvies?
SBB Accountants & Adviseurs is het grootste 
Vlaamse accountants- en advieskantoor met 
30 vestigingen, 400 medewerkers en meer  
dan 20.000 klanten.
Maak onze groeiambities waar en versterk ons 
team!

Onze troeven voor jou:
   Grootste Vlaamse accountantskantoor
   Gezonde groeiambities
   Sterk in advies 
   No-nonsense mentaliteit 
   Jobs met afwisselende taken 
   Voluit leer- en ontwikkelingskansen 
   Gezond evenwicht werk en privé 
   Aantrekkelijk verloningspakket
   Een job in eigen regio

LanakenDiest

Sankt Vith

St-Truiden

Tongeren

BreeGeel
Brecht Turnhout

Beveren

St-Katelijne-Waver
Boechout

Ternat

Hoeilaart

Aalst
Roeselare

Eeklo

Gent

Brugge

LochristiDiksmuide

Ieper

Kortrijk Oudenaarde

Tielt

Schepdaal

Hoogstraten Rijkevorsel

Leuven

Een toffe job 
in eigen regio!

  

Wil je deel uitmaken van ons team? 
Bezoek ons op de jobbeurs en surf naar www.sbb.be
Volg ons voor de uitdaging in jouw regio:

jobbeurs PXL 277x190 dec14.indd   1 12/12/14   09:39



Afgestudeerd
en leraar worden
Afgestudeerd
en leraar worden

Info en inschrijvingen:
CVO Limburgse Lerarenopleiding vzw | Stationsstraat 36 | B-3590 Diepenbeek 
T 011 35 04 29 | F 011 35 04 28 | info@cvolimlo.be | www.cvolimlo.be



Beheerder Mobility Team

Geïnteresseerd in deze uitdaging, of benieuwd naar onze 
andere vacatures? Surf naar www.ethias.be/jobs waar je 
jezelf online kandidaat kan stellen.

Op een efficiënte wijze de diverse diensten binnen Ethias helpen die een tijdelijke en plotse verhoging van de 
activiteit kennen en bijstaan in de realisatie van specifieke projecten.

Het betreft een tijdelijke functie voor 1 jaar met de mogelijkheid om gedurende dit jaar te solliciteren op 
interne vacatures teneinde een vaste functie in te nemen.

Gevraagde Studieniveau/ervaring

Je hebt een Bachelordiploma

Je takenpakket

Het takenpakket hangt af van de dienst waarin je terecht komt. 
Dit kan zowel productie- als schadebeheer inhouden. 
Een greep uit het aanbod: Productie en Schade gezondheidszorg, auto, brand, Alle Risico’s, 
groepsverzekeringen, pensioenen.

Wat zoeken wij ?

• Je bent flexibel 
• Je bent een teamplayer maar kan ook autonoom werken 
• Je bezit relationele vaardigheden 
• Je hebt interesse in verscheidene verzekeringstakken en je bent bereid je hierin te verdiepen

Onze onderneming hecht veel belang aan diversiteit. 
Daarom waarderen wij ieders competenties ongeacht leeftijd, 
geslacht, afkomst, handicap of seksuele oriëntatie.

Ethias is een van de belangrijkste spelers 
in de Belgische verzekeringswereld. Onze 
werkorganisatie is soepel en interne mobiliteit 
staat centraal in ons humanresourcesbeleid.

"Bedrijfsgeest", "respect voor elkaar" en 
"engagement": het zijn sleutelwoorden in 
de relatie met onze medewerkers. In ruil voor 
hun engagement kunnen onze medewerkers 
aan de slag in een boeiende job met vele 
ontplooiingsmogelijkheden en een motiverend 
carrièreplan.

Naast een dynamische werkomgeving bieden 
wij u een bezoldiging die in verhouding 
staat tot uw expertise in de functie, een 
interessante package, voordelen op onze 
verzekeringsproducten, een permanente 
loonsevolutie en een regelmatige follow-up 
van uw competenties.

In die optiek hebben wij geregeld vacatures 
voor beheerders voor onze mobility teams.

Ethias verzekert ook uw carrière !



Romain,
Account 

Executive

Caroline,
Dossier-

beheerder

François,
Kantoor-
directeur

Emma,
Loons-

administratie 

Inge,
Assistent 

Boekhouder 

www.fiducial.be

FiducialIk ben ”“

FIDUCIAL, dat is met een open ondernemersgeest samen werken om met al onze competenties de dagelijkse business partner te zijn van onze cliënten: 
juridisch advies, accountancy, loonadministratie, fi scaliteit, overnames en herstructureringen, kantoorbenodigheden, we doen het allemaal! 

Overal in België staan onze teams klaar voor onze cliënten. 

Wij geloven in een nauwe band met onze cliënten, die we de afgelopen decennia ook in België hebben opgebouwd. Zo winnen wij het vertrouwen van 
onze cliënten door onze professionele attitude.  

Heb jij ook zin om samen met ons bij FIDUCIAL bedrijfsleiders bij te staan en hiertoe al jouw competenties aan te wenden?  

Stap aan boord en wordt ook FIDUCIAL!

In het kader van onze groei zijn wij momenteel op zoek naar :   Assistent Boekhouder (m/v)   Dossierbeheerder (m/v)   Account Executive (m/v)

Vennootschapsrecht  Accountancy  Loonsadministratie en sociaal advies  Kantoorbenodigdheden
H e t  g l o b a l e  d i e n s t e n  a a n b o d  v o o r  o n d e r n e m e r s



BIJ ONS 
LEEFT  HET
CM helpt niet minder dan 4,5 miljoen mensen om gezond en gelukkig te leven. Hoe dat kan? Dankzij de dynamiek van onze medewerkers! Zij slaan elke dag de handen in elkaar om 
resultaten te boeken. Ze worden gedreven door solidariteit en willen samen vooruitgaan. Hun inspanningen worden erkend, want ze krijgen tal van kansen om zich te ontwikkelen 
en te groeien in hun job. Dat alles op een werkplek waar ook waarde wordt gehecht aan de balans tussen werk en privé. Maar je moet ons niet zomaar geloven. Vraag het gewoon 
aan iedereen die hier werkt. Ze zullen het graag bevestigen: Bij ons leeft het.

Regelmatig zoeken wij:

• Administratief medewerkers (m/v)
• Dossierbeheerders (m/v)
• Maatschappelijk werkers (m/v)
• Educatief werkers (m/v)
• IT-ers
Ons aanbod
Bij CM heeft je werk een belangrijke maatschappelijke impact. Je maakt immers dagelijks het verschil voor 
onze leden. Zo kan je rekenen op een competitief en veelzijdig loonpakket. Bovendien krijg je de kans om 
werk en privé mooi in evenwicht te houden. Maar er is meer. Want wie dat wil, kan hier heel wat kansen 
grijpen. We bieden je tal van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Je krijgt de ruimte om initiatieven te 
nemen. En je werkt mee aan uitdagende projecten. Wees er maar zeker van dat je nooit  ter plaatse zult blijven 
trappelen. Zodat je als CM-collega al snel maar één conclusie zal kunnen trekken: Bij ons leeft het. 

Solliciteer online via www.cmjobs.be. 
Heb je nog vragen? Neem contact op 
met de dienst HR van CM Limburg
op het nummer 011 280 582.



Grow together with Cegeka
Due to our fast expansion, we are looking for  

enthusiastic IT professionals to enforce our teams. 

We are looking for
• Senior Developers (Java, .Net, 

Sharepoint & Mobile)
• Network Engineers
• Architects
• Service Managers
• Functional Analists
• Project Managers
• Senior Account Managers
• Agile Coaches
• . . .

About Cegeka
Cegeka is a full-service ICT 
company. Customers call upon us 
for consultancy, staffing services, 
software and web development, 
on-site and remote management 
of ICT infrastructure up to 
outsourcing.

www.facebook.com/cegeka

www.twitter.com/cegeka

Would you like to grow together 
with Cegeka? Apply for a job on

>  www.cegeka.be/jobs

Werken is volgens ons typisch zo’n situatie waarin 1+1 veel meer is dan 2. Voor jou zoeken we een 
werkgever die bereid is om aan de ontwikkeling van je potentieel te werken. En voor bedrijven 
zoeken we medewerkers die de bedrijfsactiviteiten mee naar een hoger niveau tillen.

voor elk talent zoeken wij de geschikte baan
En die betekent misschien wel het startpunt van een mooie carrière. Bij Randstad sta je er 
bovendien niet alleen voor, maar word je ondersteund door een team van  
enthousiaste consultants. Zij halen het onderste uit de kan om je te lanceren op de arbeidsmarkt 
en je jobcoach te zijn voor je verdere carrière.

Kom dus bij Randstad langs en breng de bal aan het rollen!
Een overzicht van onze kantoren en vacatures vind je op www.randstad.be

zoek je werk? 
dan moet je bij Randstad zijn!

RB, VG. 458/BUO
SAP, 00256-406-20121120, 00256-405-20121120 - RC, VG. 819/BC, 00257-406-20121120, 00257-405-20121120 - RP, VG. 1122/B, 00249-405-20121119, 00249-405-20130328, Galilei nv, VG.875/BO

, 00255-405-20121120
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QNH Consulting helpt organisaties met het bijsturen en 
verbeteren van hun bedrijfsvoering, door het inzetten van slimme 
IT oplossingen. We combineren nieuwe technologieën met 
bestaande, waarbij we adviseren, ontwikkelen, implementeren 
en beheren. Binnen de thema’s ‘Anywhere, Any place, Any 
device’, ‘Regievoering’ en ‘Business Analytics’, verbinden we 
mensen, processen en IT.

Bij QNH werk je in een jong, hoog opgeleid en leuk team aan 
uitdagende projecten. Vele afstudeerders gingen je al voor 
en hebben bij QNH gezorgd voor een vliegende start van hun 
carrière. Wil jij graag deel uitmaken van deze geoliede machine 
stuur dan vandaag nog je CV en een motivatiebrief naar 
sanne.vanzavelberg@qnh.be. 

Zet de eerste stap in je carrière 
samen met QNH Consulting

www.qnh.be



Jessa,
gepast & goedgekeurd?

De job vraagt veel van jezelf, dat klopt. 
Maar met deze collega’s en de unieke 
werksfeer kan je dat vlot aan.

Nathalie, verpleegkundige 
chirurgisch dagziekenhuis

Een job doe je liefst met hart en ziel. Zeker in onze sector. Waar je kennis op peil blijft en je zelf evolueert, 
zodat je het beste van jezelf kan geven. Maar bovenal is het de hechte band met je collega’s die je overeind 
houdt. Elke dag opnieuw. Bij Jessa weten we: patiëntgerichtheid begint bij de zorg voor onze eigen 
mensen. Die op hun beurt zorgen voor elkaar. Vraag maar aan onze 3.000 medewerkers: wie een job 
past bij Jessa, heeft veel kans dat die als gegoten zit. Op 3 campussen met 988 bedden biedt het Jessa 
Ziekenhuis een weelde aan geneeskundige specialisaties en loopbaanperspectieven.

Stap nu mee in het Jessaverhaal, want wij zijn op zoek naar (m/v):

Gediplomeerden en bachelors in een waaier van disciplines

Wij bieden je een boeiende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, 
opleiding en vorming. Je kan gratis aansluiten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering en hebt recht 
op maaltijdcheques. Bijkomende voordelen: groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woon-
werkverkeer, 100% terug betaling bij gebruik openbaar vervoer. Je relevante ervaring speelt een rol in het 
bepalen van je salaris.

Past Jessa bij jou? 
Meer info over ons vernieuwend personeelsbeleid, onze waarden 
en troeven vind je op www.ikwiljessapassen.be

Jessa Ziekenhuis | Salvatorstraat 20 | 3500 Hasselt | Tel. 011 30 85 80

Welke richting wil je uit?

Weet je nu al waar je naartoe wilt? Surf snel naar onze 
website en solliciteer online: www.uzleuven.be/jobs

Wil je een loopbaan in een ziekenhuis op wereldniveau? Dan kun je bij UZ Leuven 
heel wat richtingen kiezen. Ons ziekenhuis heeft een nationale en internationale 
uitstraling op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Je werkt er 
in een organisatie van ruim 9 000 gedreven medewerkers die elke dag hun expertise 
bundelen. Ontdek de uitdaging die bij je past als (m/v):

• verpleegkundige
• (medical) management assistant
• ergotherapeut

Interesse? Bezoek onze stand op het jobevent van de Hogeschool PXL 
op 12 februari 2015.

We praten graag verder met jou over ons jobaanbod, de diverse loopbaanmogelijk heden, 
je ambities en verwachtingen.



MAAK NU 
JE PROFIEL 
AAN OP 
ASAP.be!
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Je hebt je diploma bijna op zak en staat te popelen om de arbeidsmarkt te  
verkennen. Spannend, maar ook best moeilijk. Zoveel vacatures, profielen,  
bedrijven,...  ASAP Office helpt je in de zoektocht naar een (tijdelijke of vaste) 
job die je happy maakt. Want ‘Enjoy your Job’ is waar we voor staan én gaan!

WIL JE OOK DIE LEUKE EERSTE BAAN VINDEN VIA ASAP? 
Met een online profiel op onze website is die binnen handbereik. 
Maak er snel een aan en ontdek alle voordelen op www.asap.be. 
Of mail naar hasselt.office@asap.be. Voor de bellers: 011 24 31 30.

STANDHOUDERS OP HET JOBEVENT 2015
BEDRIJF/ORGANISATIE/INSTELLING WEBSITE
4uCampus 4ucampus.be
AB InBev Belgium ab-inbev.be
ABC-Groep abc-group.be
Accenture accenture.com
Accountemps - Robert Half accountemps.be
Adecco adecco.be
ALRO GROUP alro.be
Altez altez.be
Amma verzekeringen amma.be
Appco Group België appcogroup.be
ASAP asap.be
AZ Vesalius azvesalius.be
AZL azl.eu
BDO Accountants bdo.be
Belfius Bank belfius.be
Bitconsult bitconsult.be
BNP Paribas Fortis bnpparibasfortis.be
Brunel Consultants brunel.be
Callexcell callexcell.be
Cegeka cegeka.be
CGI cgi.com
CIB-Limburg cibweb.be
CM Limburg cm.be
Contribute4J c4j.be
Cronos cronos.be
CVO Limburgse Lerarenopleiding cvolimlo.be
DataFlow / ONE Agency dataflow.be
De Spoorwegen despoorwegenwervenaan.be
De Voorzorg devoorzorg.be
Democo democo.be
EPA epa-nv.be
Ernst & Young ey.com
Essec-BNS essec.be
Ethias ethias.be
Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be
Fiducial fiducial.be
Flexpoint flexpoint.eu
H. Essers essers.com
Hogeschool PXL pxl.be
Houben houben.be
I8C i8c.be
IPG Group ipggroup.eu
JBC jbc.be
Jessa Ziekenhuis jessazh.be
Jobat jobat.be
JOBCARE jobcare.be
Kautex Textron Benelux kautex.de
KBC Bank & Verzekering kbc.be
Konvert Office konvertoffice.be
KU Leuven kuleuven.be
Lidl Belgium lidl.be
LVAB lvab.be
Maastricht University maastrichtuniversity.nl
Mariaziekenhuis Noord-Limburg mznl.be
Mediahuis mediahuis.be
Mini mini.be
Noliko noliko.be
Open Universiteit uhasselt.be
OPZ Geel opzgeel.be
Ordina Belgium ordina.be
PearlChain pearlchain.net
PIKON Belgium pikon.com
QNH qnh.eu
Randstad Group randstad.be
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen rztienen.be
Renotec renotec.be
SBB Accountants & Adviseurs sbb.be
Scania Parts Logistics scaniapartslogistics.com
Sint-Trudo Ziekenhuis sint-trudo.be
Sint-Truiden sint-truiden.be
St-Franciskus Ziekenhuis sfz.be
Strabag strabag.be
Talent Planet talentplanetnv.com
Talentus talentus.be
Tempo-Team tempoteam.be
Testronic testroniclabs.com
Tobania tobania.be
USG Professionals usgprofessional.be
UZ Leuven uzleuven.be
Van Havermaet Groenweghe vhg.be
Vanhout vanhout.be
VDAB Limburg vdab.be
Versuz versuz.be
VOKA - Kamer van Koophandel Limburg voka.be/limburg
Whoohoo Belgium whoohoo.be
Wit-Gele Kruis Limburg witgelekruis.be
Xelvin xelvin.be
Xplore Group xploregroup.be
Ziekenhuis Maas en Kempen zmk.be
Ziekenhuis Oost – Limburg zol.be
Zusters Augustinessen Limburg rusthuizenza.be

PROGRAMMA
DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015 – PXL-CONGRESS HASSELT
Voorbereidingssessies in je departement over solliciteren, je curriculum vitae maken in EPOS,
de websites bezoeken van de standhouders waarin je geïnteresseerd bent, …
Van 13.00u tot 16.00u
• Jobevent met 91 standhouders!
• LinkedIn
 - Workshop “Hoe LinkedIn echt gebruiken?” met Harmen Stevens, 
  creative networking strategist
 - Een professionele profielfoto dankzij een fotoshoot door Studiovision!
• Afgestudeerd ben je nooit... 
 Sara Weerts informeert je graag over ons PXL aanbod levenslang leren!
•  Start je eigen bedrijf! 

Heb je zin om zelf een bedrijf te starten? Dat kan! PXL Centrum ondernemen kan je
begeleiden van idee tot onderneming. Wat moet je doen om zelf een bedrijf te starten?
Wat komt er allemaal bij kijken? Heb je een idee maar weet je niet of dit voldoende is om
te starten? Op het jobevent van Hogeschool PXL kan je beroep doen op experten voor
individueel advies zodat je weet hoe je er precies aan moet beginnen. Onze startexperten
staan voor je klaar tussen 13.00 - 16.00 op het jobevent. Wie kan je er allemaal vinden?

Onder andere:
• PXL Centrum Ondernemen geeft aan wat Hogeschool PXL kan betekenen voor de opstart van 

je eigen bedrijf
• SBB accountants en adviseurs geven je startersadvies over boekhouding, vennootschappen 

en opstartmodaliteiten
• Unizo geeft je info over hun startersaanbod en netwerkevents
• Integra advocaten geeft advies over hoe je je product of dienst moet beschermen en over 

intellectuele eigendom zoals patenten etc
• SCV consultants stuurt experten binnen marketing, financiën en management uit om te 

kijken of je idee realistisch is, hoe je dit financieel kan aanpakken en hoe je jouw marketing 
kan aanpakken

• MIC Vlaanderen begeleidt starters binnen IT met een focus op zorg via accelerator 
programma’s, begeleiding en heel wat meer 

• Bij Iminds kunnen starters met een focus op IT en technologie startkapitaal en begeleiding 
krijgen via bijvoorbeeld Istart programma’s

• Start it @ KBC geeft informatie over hoe je als innovatieve starter bij hen terecht kan voor 
o.a. een werkplek, een business coach, begeleiding en zoveel meer

• Bizidee geeft begeleiding om via hun wedstrijd een idee uit te werken in een 
ondernemingsplan en een financieel plan. Hierdoor maak je kans op een startbudget van 
15.000 euro.

• Corda Incubator en C-Mine zijn incubatoren die starters samen brengen op de werkplek en in 
een starterscommunity. Corda campus legt de focus op starters in technologie, hightech, ICT 
en media. C-mine is een startershub die focust op creatieve starters.

VAN 16.00U TOT 18.00U OP EIGEN BENEN STAAN EVENT!


