
Het coronavirus zette onze levens op hun kop. Zowel op het vlak van gezondheid 
als op het vlak van economie kwamen we voor enorme uitdagingen te staan. We 
weten dat deze niet van vandaag op morgen zullen verdwijnen, maar we moeten 
er alles aan doen om deze uitdagingen nu om te zetten in prioriteiten. Ondanks 
alle onheilsberichten zijn we ervan overtuigd dat de Limburgse economie sterker 
kan en zal terugkeren. Jullie zijn daarin de belangrijkste factor. Talent komt altijd 
bovendrijven. Zéker in crisistijd.

Net daarom is het zo belangrijk dat dit Jobevent ook dit jaar georganiseerd wordt. 
De virtuele aanpak toont bovendien de creativiteit en de digitalisering die we als 
provincie nodig hebben. Het is op die weg dat we verder moet gaan. Nergens in  
de eurozone is de mismatch op de arbeidsmarkt immers zo groot als in ons land. 

Vanuit Voka – Kamer van Koophandel Limburg zullen we initiatieven als deze dan 
ook altijd blijven promoten. Daarnaast nemen we graag de handschoen op om het 
onderwijsbeleid te enten op de noden van de arbeidsmarkt. Zo investeerden we 
recent nog in een leerstoel die de opdracht krijgt een instrument te ontwikkelen 
dat op een wetenschappelijke onderbouwde manier leerlingen helpt de juiste 
studiekeuze te maken. Op die manier zorgen we er mee voor dat ieder talent zich 
maximaal kan ontplooien.

Daarnaast blijven we pleiten voor een bredere uitrol van duaal leren, met focus 
op die richtingen die onze arbeidsmarkt versterken. Ook een uitbreiding van het 
studierichtingenaanbod in het Limburgse hoger onderwijs moet er komen om de 
toenemende vraag naar hoogopgeleide profielen te beantwoorden.

Dit zijn allemaal zaken waar op korte termijn werk van gemaakt moet worden om 
Limburg klaar te stomen voor een sterke relance. We stellen dan ook alles in het 
werk om dit te realiseren. Door deel te nemen aan dit Jobevent dragen jullie echter 
vandaag al jullie steentje bij aan deze economische heropleving. Bedankt en veel 
succes!

JOHANN LETEN
VOKA

Hogeschool PXL is een ondernemende en netwerkende hogeschool. Dat laat 
ons toe onze ambitie waar te maken en studenten als junior-collega’s op te leiden 
tot excellente professionals met – wat wij noemen – de X-factor. Excellente 
professionals zijn ondernemend en innovatief, verleggen en doorbreken grenzen, 
en zijn sterk in samenwerken en netwerken. Bovendien kennen ze hun vak 
zeer goed. Maar ze zijn ook multidisciplinair ingesteld. Want vernieuwingen en 
innovaties liggen op de kruispunten tussen verschillende disciplines. Ten slotte 
beschikken ze over ‘empassie’, empathie en passie. Ze leren kennen, respecteren, 
helpen en inspireren. 

Onze ambitie maken we waar door als hogeschool zelf goed samen te werken. 
Onbekend is onbemind. Daarom zetten we onze deuren graag open voor onze 
partners uit het werkveld en vice versa.

Bedrijven en organisaties uit Limburg, uit binnen- en buitenland zijn trouwe 
afnemers van onze afgestudeerden en sterke partners van onze opleidingen. 
Daarvan getuigen talrijke authentieke leerprojecten, stages en initiatieven als 
werkplekleren. Door veel en goed samen te werken blijven we gestimuleerd in 
onze ambitie. Dat laat ons toe om samen goede en doordachte initiatieven te 
nemen. 

Prominenten binnen en buiten Limburg kennen en waarderen onze hogeschool. 
We zijn actief in overleg- en bestuursorganen van vele instanties en organisaties. 
We werken actief aan ons netwerk dat ten dienste staat van onze studenten, en 
dat hen een uitstekende (start)positie op de arbeidsmarkt garandeert. Dat maakt 
ons een succesvolle hogeschool. Door kwaliteitsvol onderwijs in samenwerking 
met bedrijven te leveren, en door de nodige studie- en studentenbegeleiding aan 
te bieden, leiden we op tot gediplomeerde professionals die gegeerd zijn op de 
arbeidsmarkt.

Hiervan getuigt ook het aantal deelnemende bedrijven op het online Jobevent. 
We zijn dankbaar en vereerd dat zoveel exposanten interesse blijven tonen in 
het talent van onze hogeschool. Het versterkt het vertrouwen in onszelf, in onze 
afgestudeerden, en in de kwaliteit van onze opleidingen. 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
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Hogeschool PXL is een ondernemende 
en netwerkende hogeschool. Dat laat 
ons toe onze ambitie waar te maken en 
studenten als junior-collega’s op te leiden 
tot excellente professionals met – wat 
wij noemen – de X-factor. Excellente 
professionals zijn ondernemend en 
innovatief, verleggen en doorbreken 
grenzen, en zijn sterk in samenwerken 
en netwerken. Bovendien kennen 
ze hun vak zeer goed. Maar ze zijn 
ook multidisciplinair ingesteld. Want 
vernieuwingen en innovaties liggen op 
de kruispunten tussen verschillende 
disciplines. Ten slotte beschikken ze over 
‘empassie’, empathie en passie. Ze leren 
kennen, respecteren, helpen en inspireren. 

Onze ambitie maken we waar door als 
hogeschool zelf goed samen te werken. 
Onbekend is onbemind. Daarom zetten 
we onze deuren graag open voor onze 
partners uit het werkveld en vice versa.

Bedrijven en organisaties uit Limburg, 
uit binnen- en buitenland zijn trouwe 
afnemers van onze afgestudeerden en 
sterke partners van onze opleidingen. 
Daarvan getuigen talrijke authentieke 
leerprojecten, stages en initiatieven als 
werkplekleren. Door veel en goed samen 
te werken blijven we gestimuleerd in onze 
ambitie. Dat laat ons toe om samen goede 
en doordachte initiatieven te nemen. 

Prominenten binnen en buiten 
Limburg kennen en waarderen onze 
hogeschool. We zijn actief in overleg- en 
bestuursorganen van vele instanties en 
organisaties. We werken actief aan ons 
netwerk dat ten dienste staat van onze 
studenten, en dat hen een uitstekende 
(start)positie op de arbeidsmarkt 
garandeert. Dat maakt ons een succesvolle 
hogeschool. Door kwaliteitsvol onderwijs 
in samenwerking met bedrijven te 
leveren, en door de nodige studie- en 
studentenbegeleiding aan te bieden, leiden 
we op tot gediplomeerde professionals die 
gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.

Hiervan getuigt ook het aantal 
aanwezige bedrijven op het Jobevent. 
We zijn dankbaar en vereerd dat zoveel 
standhouders interesse blijven tonen 
in het talent van onze hogeschool. Het 
versterkt het vertrouwen in onszelf, in 
onze afgestudeerden, en in de kwaliteit 
van onze opleidingen. 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

Limburg barst van het talent. In de 
bedrijfswereld én op de schoolbanken. 
Maar talent alleen is nooit genoeg. Talent 
moet goed begeleid én aangewend 
worden. Onze Limburgs bedrijven vinden 
immers steeds moeilijker geschikte 
medewerkers, waardoor we alle mogelijke 
middelen moet inzetten om de juiste 
talenten bij de juiste ondernemingen te 
krijgen. Want hoe beter de medewerkers 
bij ondernemingen passen, des te meer 
onze economie én welvaart zal groeien.

De dertiende editie van dit jobevent is 
een uitstekende manier om elkaar als 
bedrijf en als student te leren kennen. Een 
vacature in de krant of online dekt immers 
zelden de lading. Een gesprek met de 
standhouders biedt een veel breder kader 
rond een bedrijf en concrete jobs. En dat 
kader kan wel eens verrassende deuren 
openen. Kom kennismaken en vind de 
job waarin jouw ambitie, gedrevenheid, 
motivatie en kennis optimaal benut 
worden. Een win voor jou én voor de 
Limburgse economie!

Er moet naast initiatieven als deze echter 
ook werk gemaakt worden van structurele 
maatregelen. Onze nieuwe voorzitter, 
Karin Van De Velde, maakt het behoud 
van Limburgs talent niet toevallig één 
van haar prioriteiten. Daarnaast pleit 
Voka – Kamer van Koophandel Limburg al 

langer voor de structurele uitrol van duaal 
leren, leren op de school én werkvloer, 
en ook een verdere opwaardering van 
het technisch en beroepsonderwijs, 
met een bijzondere focus op de ‘harde’ 
richtingen. Ook een uitbreiding van het 
studierichtingenaanbod in het Limburgse 
hoger onderwijs moet er komen om de 
toenemende vraag naar hoogopgeleide 
profi elen te beantwoorden.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel 
om het onderwijs en de arbeidsmarkt 
structureel op elkaar af te stemmen. Er is 
nood aan meer dialoog tussen studenten, 
het onderwijs en ondernemingen. Laat 
ons daar alvast mee beginnen op de dit 
jobevent!

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder
Voka – Kamer van Koophandel Limburg

MET SPECIALE 
DANK AAN:

PXL_jobkrant_2020_EVV02.indd   1 17/01/20   14:02

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021
PXL UNIVERSITY COLLEGE • Elfde-Liniestraat 24 • 3500 Hasselt
 011 77 55 55  pxl@pxl.be

JOBEVENT 
2021

KIJK SNEL
BINNENIN

VOOR 
DE VACATURES

PXL UNIVERSITY COLLEGE • Elfde-Liniestraat 24 • 3500 Hasselt • 011 77 55 55 • pxl@pxl.be

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020 | 13.00u - 16.00u
JOBEVENT 2020

www.pxl.be  •  www.pxl.be/research    www.pxl.be/congress  •  www.pxl.be/levenslangleren  •   www.pxl.be/facebookPXL.BE/JOBEVENT

KIJK SNEL 
BINNENIN 
VOOR DE 
VACATURES

Hogeschool PXL is een ondernemende 
en netwerkende hogeschool. Dat laat 
ons toe onze ambitie waar te maken en 
studenten als junior-collega’s op te leiden 
tot excellente professionals met – wat 
wij noemen – de X-factor. Excellente 
professionals zijn ondernemend en 
innovatief, verleggen en doorbreken 
grenzen, en zijn sterk in samenwerken 
en netwerken. Bovendien kennen 
ze hun vak zeer goed. Maar ze zijn 
ook multidisciplinair ingesteld. Want 
vernieuwingen en innovaties liggen op 
de kruispunten tussen verschillende 
disciplines. Ten slotte beschikken ze over 
‘empassie’, empathie en passie. Ze leren 
kennen, respecteren, helpen en inspireren. 

Onze ambitie maken we waar door als 
hogeschool zelf goed samen te werken. 
Onbekend is onbemind. Daarom zetten 
we onze deuren graag open voor onze 
partners uit het werkveld en vice versa.

Bedrijven en organisaties uit Limburg, 
uit binnen- en buitenland zijn trouwe 
afnemers van onze afgestudeerden en 
sterke partners van onze opleidingen. 
Daarvan getuigen talrijke authentieke 
leerprojecten, stages en initiatieven als 
werkplekleren. Door veel en goed samen 
te werken blijven we gestimuleerd in onze 
ambitie. Dat laat ons toe om samen goede 
en doordachte initiatieven te nemen. 

Prominenten binnen en buiten 
Limburg kennen en waarderen onze 
hogeschool. We zijn actief in overleg- en 
bestuursorganen van vele instanties en 
organisaties. We werken actief aan ons 
netwerk dat ten dienste staat van onze 
studenten, en dat hen een uitstekende 
(start)positie op de arbeidsmarkt 
garandeert. Dat maakt ons een succesvolle 
hogeschool. Door kwaliteitsvol onderwijs 
in samenwerking met bedrijven te 
leveren, en door de nodige studie- en 
studentenbegeleiding aan te bieden, leiden 
we op tot gediplomeerde professionals die 
gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.

Hiervan getuigt ook het aantal 
aanwezige bedrijven op het Jobevent. 
We zijn dankbaar en vereerd dat zoveel 
standhouders interesse blijven tonen 
in het talent van onze hogeschool. Het 
versterkt het vertrouwen in onszelf, in 
onze afgestudeerden, en in de kwaliteit 
van onze opleidingen. 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

Limburg barst van het talent. In de 
bedrijfswereld én op de schoolbanken. 
Maar talent alleen is nooit genoeg. Talent 
moet goed begeleid én aangewend 
worden. Onze Limburgs bedrijven vinden 
immers steeds moeilijker geschikte 
medewerkers, waardoor we alle mogelijke 
middelen moet inzetten om de juiste 
talenten bij de juiste ondernemingen te 
krijgen. Want hoe beter de medewerkers 
bij ondernemingen passen, des te meer 
onze economie én welvaart zal groeien.

De dertiende editie van dit jobevent is 
een uitstekende manier om elkaar als 
bedrijf en als student te leren kennen. Een 
vacature in de krant of online dekt immers 
zelden de lading. Een gesprek met de 
standhouders biedt een veel breder kader 
rond een bedrijf en concrete jobs. En dat 
kader kan wel eens verrassende deuren 
openen. Kom kennismaken en vind de 
job waarin jouw ambitie, gedrevenheid, 
motivatie en kennis optimaal benut 
worden. Een win voor jou én voor de 
Limburgse economie!

Er moet naast initiatieven als deze echter 
ook werk gemaakt worden van structurele 
maatregelen. Onze nieuwe voorzitter, 
Karin Van De Velde, maakt het behoud 
van Limburgs talent niet toevallig één 
van haar prioriteiten. Daarnaast pleit 
Voka – Kamer van Koophandel Limburg al 

langer voor de structurele uitrol van duaal 
leren, leren op de school én werkvloer, 
en ook een verdere opwaardering van 
het technisch en beroepsonderwijs, 
met een bijzondere focus op de ‘harde’ 
richtingen. Ook een uitbreiding van het 
studierichtingenaanbod in het Limburgse 
hoger onderwijs moet er komen om de 
toenemende vraag naar hoogopgeleide 
profi elen te beantwoorden.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel 
om het onderwijs en de arbeidsmarkt 
structureel op elkaar af te stemmen. Er is 
nood aan meer dialoog tussen studenten, 
het onderwijs en ondernemingen. Laat 
ons daar alvast mee beginnen op de dit 
jobevent!

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder
Voka – Kamer van Koophandel Limburg
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Hogeschool PXL is een ondernemende 
en netwerkende hogeschool. Dat laat 
ons toe onze ambitie waar te maken en 
studenten als junior-collega’s op te leiden 
tot excellente professionals met – wat 
wij noemen – de X-factor. Excellente 
professionals zijn ondernemend en 
innovatief, verleggen en doorbreken 
grenzen, en zijn sterk in samenwerken 
en netwerken. Bovendien kennen 
ze hun vak zeer goed. Maar ze zijn 
ook multidisciplinair ingesteld. Want 
vernieuwingen en innovaties liggen op 
de kruispunten tussen verschillende 
disciplines. Ten slotte beschikken ze over 
‘empassie’, empathie en passie. Ze leren 
kennen, respecteren, helpen en inspireren. 

Onze ambitie maken we waar door als 
hogeschool zelf goed samen te werken. 
Onbekend is onbemind. Daarom zetten 
we onze deuren graag open voor onze 
partners uit het werkveld en vice versa.

Bedrijven en organisaties uit Limburg, 
uit binnen- en buitenland zijn trouwe 
afnemers van onze afgestudeerden en 
sterke partners van onze opleidingen. 
Daarvan getuigen talrijke authentieke 
leerprojecten, stages en initiatieven als 
werkplekleren. Door veel en goed samen 
te werken blijven we gestimuleerd in onze 
ambitie. Dat laat ons toe om samen goede 
en doordachte initiatieven te nemen. 

Prominenten binnen en buiten 
Limburg kennen en waarderen onze 
hogeschool. We zijn actief in overleg- en 
bestuursorganen van vele instanties en 
organisaties. We werken actief aan ons 
netwerk dat ten dienste staat van onze 
studenten, en dat hen een uitstekende 
(start)positie op de arbeidsmarkt 
garandeert. Dat maakt ons een succesvolle 
hogeschool. Door kwaliteitsvol onderwijs 
in samenwerking met bedrijven te 
leveren, en door de nodige studie- en 
studentenbegeleiding aan te bieden, leiden 
we op tot gediplomeerde professionals die 
gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.

Hiervan getuigt ook het aantal 
aanwezige bedrijven op het Jobevent. 
We zijn dankbaar en vereerd dat zoveel 
standhouders interesse blijven tonen 
in het talent van onze hogeschool. Het 
versterkt het vertrouwen in onszelf, in 
onze afgestudeerden, en in de kwaliteit 
van onze opleidingen. 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

Limburg barst van het talent. In de 
bedrijfswereld én op de schoolbanken. 
Maar talent alleen is nooit genoeg. Talent 
moet goed begeleid én aangewend 
worden. Onze Limburgs bedrijven vinden 
immers steeds moeilijker geschikte 
medewerkers, waardoor we alle mogelijke 
middelen moet inzetten om de juiste 
talenten bij de juiste ondernemingen te 
krijgen. Want hoe beter de medewerkers 
bij ondernemingen passen, des te meer 
onze economie én welvaart zal groeien.

De dertiende editie van dit jobevent is 
een uitstekende manier om elkaar als 
bedrijf en als student te leren kennen. Een 
vacature in de krant of online dekt immers 
zelden de lading. Een gesprek met de 
standhouders biedt een veel breder kader 
rond een bedrijf en concrete jobs. En dat 
kader kan wel eens verrassende deuren 
openen. Kom kennismaken en vind de 
job waarin jouw ambitie, gedrevenheid, 
motivatie en kennis optimaal benut 
worden. Een win voor jou én voor de 
Limburgse economie!

Er moet naast initiatieven als deze echter 
ook werk gemaakt worden van structurele 
maatregelen. Onze nieuwe voorzitter, 
Karin Van De Velde, maakt het behoud 
van Limburgs talent niet toevallig één 
van haar prioriteiten. Daarnaast pleit 
Voka – Kamer van Koophandel Limburg al 

langer voor de structurele uitrol van duaal 
leren, leren op de school én werkvloer, 
en ook een verdere opwaardering van 
het technisch en beroepsonderwijs, 
met een bijzondere focus op de ‘harde’ 
richtingen. Ook een uitbreiding van het 
studierichtingenaanbod in het Limburgse 
hoger onderwijs moet er komen om de 
toenemende vraag naar hoogopgeleide 
profi elen te beantwoorden.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel 
om het onderwijs en de arbeidsmarkt 
structureel op elkaar af te stemmen. Er is 
nood aan meer dialoog tussen studenten, 
het onderwijs en ondernemingen. Laat 
ons daar alvast mee beginnen op de dit 
jobevent!

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder
Voka – Kamer van Koophandel Limburg
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Hogeschool PXL is een ondernemende 
en netwerkende hogeschool. Dat laat 
ons toe onze ambitie waar te maken en 
studenten als junior-collega’s op te leiden 
tot excellente professionals met – wat 
wij noemen – de X-factor. Excellente 
professionals zijn ondernemend en 
innovatief, verleggen en doorbreken 
grenzen, en zijn sterk in samenwerken 
en netwerken. Bovendien kennen 
ze hun vak zeer goed. Maar ze zijn 
ook multidisciplinair ingesteld. Want 
vernieuwingen en innovaties liggen op 
de kruispunten tussen verschillende 
disciplines. Ten slotte beschikken ze over 
‘empassie’, empathie en passie. Ze leren 
kennen, respecteren, helpen en inspireren. 

Onze ambitie maken we waar door als 
hogeschool zelf goed samen te werken. 
Onbekend is onbemind. Daarom zetten 
we onze deuren graag open voor onze 
partners uit het werkveld en vice versa.

Bedrijven en organisaties uit Limburg, 
uit binnen- en buitenland zijn trouwe 
afnemers van onze afgestudeerden en 
sterke partners van onze opleidingen. 
Daarvan getuigen talrijke authentieke 
leerprojecten, stages en initiatieven als 
werkplekleren. Door veel en goed samen 
te werken blijven we gestimuleerd in onze 
ambitie. Dat laat ons toe om samen goede 
en doordachte initiatieven te nemen. 

Prominenten binnen en buiten 
Limburg kennen en waarderen onze 
hogeschool. We zijn actief in overleg- en 
bestuursorganen van vele instanties en 
organisaties. We werken actief aan ons 
netwerk dat ten dienste staat van onze 
studenten, en dat hen een uitstekende 
(start)positie op de arbeidsmarkt 
garandeert. Dat maakt ons een succesvolle 
hogeschool. Door kwaliteitsvol onderwijs 
in samenwerking met bedrijven te 
leveren, en door de nodige studie- en 
studentenbegeleiding aan te bieden, leiden 
we op tot gediplomeerde professionals die 
gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.

Hiervan getuigt ook het aantal 
aanwezige bedrijven op het Jobevent. 
We zijn dankbaar en vereerd dat zoveel 
standhouders interesse blijven tonen 
in het talent van onze hogeschool. Het 
versterkt het vertrouwen in onszelf, in 
onze afgestudeerden, en in de kwaliteit 
van onze opleidingen. 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

Limburg barst van het talent. In de 
bedrijfswereld én op de schoolbanken. 
Maar talent alleen is nooit genoeg. Talent 
moet goed begeleid én aangewend 
worden. Onze Limburgs bedrijven vinden 
immers steeds moeilijker geschikte 
medewerkers, waardoor we alle mogelijke 
middelen moet inzetten om de juiste 
talenten bij de juiste ondernemingen te 
krijgen. Want hoe beter de medewerkers 
bij ondernemingen passen, des te meer 
onze economie én welvaart zal groeien.

De dertiende editie van dit jobevent is 
een uitstekende manier om elkaar als 
bedrijf en als student te leren kennen. Een 
vacature in de krant of online dekt immers 
zelden de lading. Een gesprek met de 
standhouders biedt een veel breder kader 
rond een bedrijf en concrete jobs. En dat 
kader kan wel eens verrassende deuren 
openen. Kom kennismaken en vind de 
job waarin jouw ambitie, gedrevenheid, 
motivatie en kennis optimaal benut 
worden. Een win voor jou én voor de 
Limburgse economie!

Er moet naast initiatieven als deze echter 
ook werk gemaakt worden van structurele 
maatregelen. Onze nieuwe voorzitter, 
Karin Van De Velde, maakt het behoud 
van Limburgs talent niet toevallig één 
van haar prioriteiten. Daarnaast pleit 
Voka – Kamer van Koophandel Limburg al 

langer voor de structurele uitrol van duaal 
leren, leren op de school én werkvloer, 
en ook een verdere opwaardering van 
het technisch en beroepsonderwijs, 
met een bijzondere focus op de ‘harde’ 
richtingen. Ook een uitbreiding van het 
studierichtingenaanbod in het Limburgse 
hoger onderwijs moet er komen om de 
toenemende vraag naar hoogopgeleide 
profi elen te beantwoorden.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel 
om het onderwijs en de arbeidsmarkt 
structureel op elkaar af te stemmen. Er is 
nood aan meer dialoog tussen studenten, 
het onderwijs en ondernemingen. Laat 
ons daar alvast mee beginnen op de dit 
jobevent!

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder
Voka – Kamer van Koophandel Limburg

MET SPECIALE 
DANK AAN:

PXL_jobkrant_2020_EVV02.indd   1 17/01/20   14:02
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DANK AAN:
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PXL- 
CONGRESS

LEVENSLANG LEREN

AFGESTUDEERD BEN JE NOOIT …  
HOE PROFESSIONEEL, INNOVEREND 
EN ONDERNEMEND JE OOK BENT, EEN 
UPGRADE VAN JE DIPLOMA OPENT 
PERSPECTIEVEN. DE PROFESSIONAL 
VAN VANDAAG LEERT LEVENSLANG EN 
LEVENSBREED! 

Hogeschool PXL is een multidisciplinair 
kenniscentrum met bijzondere aandacht voor 
levenslang leren. Samen met de verschillende 
sectoren werken we aan je competenties in 
functie van je carrièreplanning die onderbouwd 
wordt door de wensen en vragen uit de praktijk. 
Een win-winsituatie voor het onderwijs en het 
bedrijfsleven.

PXL-Congress bundelt de vervolgopleidingen 
en indien gewenst worden opleidingen op maat 
georganiseerd, zowel op locatie of in je bedrijf 
als in-company training.

   www.pxl.be/levenslangleren

EVENTS
Naast vervolgopleidingen en navormingen 
biedt PXL-Congress een multifunctionele 
infrastructuur aan en heeft het alles in huis voor 
het organiseren van een succesvol congres, 
evenement, beurs, … We ontzorgen u graag 
bij het uitwerken van livestreams en hybride 
events.  

Ons centrum beschikt over alle modern 
comfort, de nodige hard- en software, 
toegespitst op de specifieke verwachtingen van 
de huidige professionals in deze nieuwe wereld 
van digitalisering.

   www.pxl.be/congress
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Bestaat er ook
een vaccin tegen
een ambetante baas?

Te veel last van je Ludo?
Surf naar Jobat.be
en vind een job die écht bij je past.

PXL- 
CONGRESS
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BEWIRE 
DAAGT JE  
UIT ALS...

Java 
Developer

Full Stack
Developer

API 
Developer

Cloud 
Developer

Bewire is een ecosysteem van 

expertises en de professionele 

thuishaven van onze specialisten. 

Ben jij ook gepassioneerd door IT en 

digitalisering? Dan ben je misschien 

de volgende schakel die onze 

groep aanvult. Ons team bestaat 

namelijk uit drie onafscheidelijke 

luiken die zich verdiepen in project 

management, development en 

innovatie. Hierdoor zijn we een 

flexibele IT-partner voor onze klanten 

en een vat vol kennisdeling, inspiratie 

en groeimogelijkheden voor onze 

werknemers.

JOUW 
THUISHAVEN

Solliciteer nu op 
www.bewiretalent.be
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Kris,
verpleegkundige autodialyse

Salvatorstraat 20 - 3500 Hasselt

Zorgwerkgever
van het jaar

2018

Het hoofd koel, het hart warm. Excellente zorg maar ook warme zorg. 
Als grootste werkgever van Limburg proberen we die leuze elke dag 
om te zetten in de praktijk. Zowel naar de patiënt als naar onze 3200 
medewerkers en 450 artsen. Als ‘Zorgwerkgever van het Jaar’ zijn we 
met elk van hen een relatie aangegaan. En zij met ons.

Voel jij je hart kloppen voor een toekomst bij ons?

Check onze vacatures op
www.ikvraaghetaan.be
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Vind net 
als Vanessa 

de juiste kicks, 
zowel in de ring 

als bij KBC.

Ga de uitdaging aan 
op kbc.be/jobs-retail

Boordevol 
energie?
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Start here. 
Go anywhere.

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping (“ESV/GIE”) and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium.

Driving change.
Inspiring perspective.

At KPMG we want to inspire confidence. 
Confidence to go where you want to go. 
To share your perspective. Because a 
different perspective empowers change. 

#Strategy #Transformation
#Technology #HRConsulting
#CFOAdvisory #M&A
#SupplyChain #Procurement 
#Actuary #FinancialRisk 
#InternalAudit
#Forensic #Regulatory 
#AssetManagement
#ExternalAudit #TaxConsulting
#Accountants

Discover new ways of thinking 
and apply today: mykpmg.be
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randstad

waarvoor kan je bij 
ons terecht?

young talents
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• coaching voor een goede start op de arbeidsmarkt  
(cv, motivatiebrief, ambities, competenties, …)

• studierelevante bijbanen zodat je als student in een vroeg 
stadium kennismaakt met de arbeidsmarkt en ook de 
mogelijkheid krijgt om je cv te verrijken

• startersfuncties voor schoolverlaters

Wil je relevante praktijkervaring opdoen?  
Ben je op zoek naar een uitdagende startersfunctie?  
Maak dan snel een afspraak!

Randstad Young Talents
011 26 07 61
youngtalents_hasselt@randstad.be

Meer info vind je op www.randstadyoungtalents.be

intern-260_december.indd   1 18/12/2019   15:42
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Grow.Create. 
Think Digital
Grow@TCS is Tata Consultancy Services’ (TCS) highly selective one-
year program that will expose you to the future of technology, where 
you get to work with some of the brightest global minds in the IT 
Service industry and support many of the biggest brands worldwide. 

If you aspire to be a technology leader of the digital future this 
program is for YOU.

Start your career as a European Trainee by applying to belgium.careers@tcs.com
Know more https://growtcs.com/

TATA Consultancy Services Belgium NV. (TCS) 

operates on a global scale, with diverse talent  

base of over 448,000 associates representing 149 

nationalities, across 49 countries. We are one of  

the largest employers of women with 35.6%  

women employees. The Top Employers Institute  

has recognized us as a Global Top Employer in  

2019 and 2020. Our experts support top  

customers worldwide every day. From strategic 

IT consulting to innovative software solutions &  

services - at TCS you get to experience it all! 

Are traveling & gaining international work  

experience part of your ideal job? Are you a team 

player & want to make a difference in a global  

Top 4 IT services company?

Grow@TCS – our European Talent Program - is the 

perfect launching pad for your career!

Being a TCS trainee, you have the unique  

opportunity to experience working with diverse  

culture. You will embark on a 2-month learning  

journey which will empower you to be part of  

project teams providing world class service to  

customer. E-learning & project-specific training  

will help you to easily integrate yourself into the  

IT industry.

Learn more: www.growtcs.com

Send your CV to: belgium.careers@tcs.com
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Solliciteren?
Laat je cv vooraf screenen door de 
online sollicitatiecoaches van VDAB 

via vdab.be/sollicitatiecoaching

Samen sterk voor werk
vdab.be

492462-PXL-JOBKRANT 2021-OK.indd   10 25/01/2021   10:16



Paola, artieste,  
jongleert met al haar 
zorgvaardigheden.

Onze aanpak. Jouw stijl.
Als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis ben je van vele markten 
thuis. Je houdt van variatie en uitdaging. Gelukkig, want elke dag is een 
belevenis. Waar jij op rekent? Je skills, zin voor creativiteit en een team  
van collega’s dat je elke dag ondersteunt. Je kiest voor onze aanpak,  
maar vult die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?  
Solliciteer op jouwstijl.be

Deze foto dateert van voor de coronacrisis.
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Corda Campus - Corda 1
Kempische Steenweg 311/5.01 - 3500 Hasselt
mitchell.obasogie@xploregroup.be

Op zoek naar een carrière als

Wij ontmoeten je graag!

Digitale Xplorer?
Wij ontmoeten je graag!

Digital Xplorer?
Op zoek naar een carrière als
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Ria Geutjens
VERPLEEGKUNDIG 

PREOPERATIEVE CEL

“Ik vind het mijn plicht als 

verpleegkundige om me goed 

in te leven in de gevoelswereld 

van de patiënt”

Bij het ZOL red je levens, 
wat je functie ook is.

Van de chirurg die een harttransplantatie tot een goed einde brengt over de 
verpleegkundige die een afwijking op de monitor snel doorgee� tot de medewerker 

van de schoonmaakdienst die het afgezwakte immuunsysteem van patiënten 
beschermt door te waken over een onberispelijke hygiëne. 

In het ZOL is iederéén een held. 

Wij zoeken helden in volgende domeinen 
• Verpleegkunde • Medisch labo • Medische beeldvorming • Farmacie •

• Paramedische zorg • ICT • Onthaal en administratie •
• Finance • Techniek • Engineering • Logistiek • Schoonmaak • Catering •

Solliciteer ook via www.heldenvanhetzol.be
Volg ons via social media!
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ALVAST ENKELE OPDRACHTEN 
OM JEZELF OP TE WARMEN:

JOB
EVENT 

HOE BEREID IK ME VOOR OP HET

ALVAST ENKELE OPDRACHTEN 
OM JEZELF OP TE WARMEN:

1 JEZELF VOORSTELLEN: 

WAT WIL JE DAT 

JE TOEKOMSTIGE WERKGEVER 

OVER JOU TE WETEN KOMT?

• Welke kennis en ervaring heb ik?

• Welke aangeleerde en welke intuïtieve vaardigheden heb ik? 

(creativiteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid…)

• Welke talenten en interesses heb ik?

• Wat zijn mijn sterke en zwakke eigenschappen?  

Tip! Vraag dit ook eens aan familie, vrienden, medestudenten…

• Wat verwacht ik van mijn toekomstige werkgever? 

2 KIES 5 BEDRIJVEN  

UIT DE LIJST VAN EXPOSANTEN 

OP HET ONLINE JOBEVENT.

Welke bedrijven spreken je aan en waarom?  

Zoek op voorhand uit of het bedrijf past bij je 

eigen professionele doelstelling:

• Sector: profit, non-profit, diensten, overheid…

• Grootte van het bedrijf 

• Structuur van het bedrijf

• Imago, bekendheid, marktpositie van het bedrijf

• Aard van de functies: uitvoerend, zelfstandig…Imago, bekendheid, marktpositie van het bedrijf

STEL EEN EIGENTIJDS CV OPEen traditionele CV op papier is wenselijk, maar gezien  

de digitalisering primeert momenteel een online CV  
(vb. LinkedIn account).

3.1 Traditionele CV 
 Zorg voor een duidelijke structuur

• Personalia
• Studies (chronologisch)• Ervaring (waarbij je begint met je meest recente ervaring)

• Stages en vakantiewerk• Talen en ICT competenties• Hobby’s 
• Passies, talenten 

Een CV is liefst niet langer dan 2 pagina’s. Hanteer een  
verzorgd taalgebruik, check op spellingsfouten en zorg voor  

een overzichtelijke lay-out. Je kan online heel wat gratis en 

verzorgde sjablonen voor CV’s terug vinden. Zorg dat jouw  

CV de aandacht trekt, voorzie een foto.

3
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3.2 Online CV – LinkedIn accountOp zoek naar een baan? Dan heb je ongetwijfeld als eens van LinkedIn gehoord. Dit 

sociale netwerk is het ultieme hulpmiddel om online te netwerken en een job te vinden. 

Maar werk zoeken via LinkedIn doe je maar beter niet onvoorbereid. Deze do’s en 
dont’s helpen je op weg! (bron: accentjobs.be)
• Maak een uitgebreid LinkedIn-profiel aan Je profiel op LinkedIn is je visitekaartje. Het is het eerste wat werkgevers en 

rekruteerders te zien krijgen als ze op je naam klikken. Werk zoeken op LinkedIn staat 

of valt met je profiel, dus steek er de nodige tijd in. Geef een gedetailleerd overzicht 

van je carrière en je opleiding, kies een goeie (en vooral professionele) foto en vergeet 

ook je belangrijkste vaardigheden niet op te lijsten. Daarnaast kan je eventueel ook een 

portfolio of behaalde certificaties toevoegen.
• Voeg relevante contacten toe en verzamel aanbevelingen
 Je contacten zijn de snelste weg naar een nieuwe job. Op voorwaarde dat ze relevant 

zijn natuurlijk. Voeg geen onbekenden toe, maar alleen bekenden die een verrijking zijn 

voor je professionele netwerk. Je kunt je LinkedIn-contacten rechtstreeks aanspreken, 

maar ook indirect zijn ze vaak een waardevolle bron van informatie. Als ze een 
vacature posten, belandt die rechtstreeks in je nieuwsoverzicht. Handig toch?  
Vraag ook om een aanbeveling, want die is goud waard.

• Volg de juiste groepen en gebruik de jobzoeker Als je werk zoekt op LinkedIn, kan het interessant zijn om enkele zorgvuldig uitgekozen 

LinkedIn-groepen te volgen. Professionele gelijkgezinden wisselen er niet alleen van 

mening over de sector maar plaatsen er ook geregeld vacatures. Zo mogelijk nog 
interessanter is de jobsectie van LinkedIn. Via de handige zoekfunctie kan je zoeken 

volgens verschillende criteria, zoals sector, regio, functie,... Ook LinkedIn pagina’s van 

rekruteerders kunnen je op weg helpen.
• Werk zoeken op LinkedIn staat niet gelijk aan spammen
 Niets zo vervelend als spam. Ook bij een netwerksite als LinkedIn zijn spampraktijken  

not done. Stuur geen berichten naar volslagen onbekenden, post of deel geen 
irrelevante berichten, … Potentiële werkgevers of rekruteerders zullen die sowieso 
negeren, en ze brengen je professionele imago schade toe.• Maak geen spelfouten De basisregels voor een cv en een sollicitatiebrief gelden 

 ook voor LinkedIn. Lees alles na op spel- en grammatica   - 
fouten. Niets zo schadelijk voor je reputatie als een  dt-fout in je LinkedIn-profiel.

De basisregels voor een cv en een sollicitatiebrief gelden  op spel- en grammatica-
fouten. Niets zo schadelijk voor je reputatie als een 4 WAT HEBBEN WIJ JOU 

DIT JAAR NOG TE BIEDEN?Directie student biedt een reeks groepssessies aan in functie  

van uitstroombegeleiding.In samenwerking met VDAB• Afstuderen en op de arbeidsmarkt komen

 Tijdens deze sessie kom je te weten wat er van je verwacht  

wordt nadat je afstudeert en waar je terecht kan voor hulp. 

• Werken in het buitenland – grensarbeid

 Tijdens deze sessie wordt meer informatie gegeven over de 

praktische kant en alles wat je moet weten over werken in  

het buitenland.
In samenwerking met Randstad• Workshop ‘succesvol solliciteren’

  Randstad biedt je de unieke gelegenheid om de fijne kneepjes  

van het solliciteren te leren en zo je (toekomstige) droomjob  

in de wacht te slepen.
Meer praktische info over deze workshops zullen in het voorjaar  

via www.pxl.be en de nieuwsbrief verspreid worden. 
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Zie jij jezelf al in dit pak?
Het hoeft geen droom te blijven!

De drie Limburgse brandweerzones hebben geregeld vacatures voor heel diverse functies:
• brandweerman of -vrouw (beroeps of vrijwilliger)
• (onder)officier
• administratief / technisch personeel
• ambulancier

Je bent meer brandweer
dan je denkt
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WANT TO BUILD TOGETHER? 

Vanderstraeten NV biedt al meer dan 85 jaar totaaloplossingen voor bouwprojecten. Samen 
met onze medewerkers staan wij in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren en 
onderhouden van gebouwen voor de publieke en private sector. 
 
Samenwerking met alle betrokken partners staat hier centraal. 
 We investeren voortdurend in onze mensen, innovatie en kennis, waardoor we steeds 
kwaliteit voorop kunnen stellen. Vanderstraeten NV maakt, samen met Execon NV en 
Peremans NV, deel uit van VDS Group. 
Samenwerking met alle betrokken partners staat voor ons centraal. 

 

 

Werkvoorbereiders M/V 
Als werkvoorbereider heb je een job met veel afwisseling. Als steunpilaar voor de werf, zorg 
je voor administratieve en technische ondersteuning, zodat de werf vlot kan verlopen. 
 

Werfleiders M/V 
Als werfleider sta je in voor het uitvoeren en organiseren van onze 
projecten.  
Je geeft leiding aan meestergasten, ploegbazen en arbeiders. 
 

Projectleiders M/V 
Als projectleider sta je in voor het uitvoeren, coördineren en 
opvolgen van onze projecten.  
Jij zorgt ervoor dat het toegewezen project binnen de termijn en 
binnen het budget wordt opgeleverd en dit in samenwerking met 
alle interne en externe partners. 

 
 

INTERESSE?  

Neem een kijkje op www.vanderstraeten.be of contacteer ons via 
petra.simons@vanderstraeten.be 

              Ben je ambitieus, een harde werker en heb je een passie voor bier? Dan is  
              AB InBev de werkgever van jouw dromen. We geven je de nodige opleiding en        
              ondersteuning om te slagen en mee te schrijven aan ons succesverhaal. 

              Elektromechanieker: 
              Je bent het eerste aanspreekpunt bij alle mechanische en elektrische storingen.  
              Je voert herstellend en preventief onderhoud uit om terugkerende problemen te      
              voorkomen. 

             Automatisatietechnieker  
             Naast de brouwafdeling, overzie je ook alle automatisatieprocessen op vlak van  
             Energy en Fluïda.  Op die manier werk je mee aan het realiseren van onze     
             doelstellingen ‘Better World’ rond energiezuinig produceren 

             Geïnteresseerd? Stuur dan jouw CV en motivatie via e-mail naar 
             jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com

Je kent ons misschien van merken als Stella Artois, Jupiler, Hoegaarden 
en Leffe, maar we zijn zoveel meer dan dat.  We zijn een internationaal 
bedrijf van ondernemers. Voor ons is enkel het beste goed genoeg. 
We zijn de grootste bierbrouwer ter wereld met 500 merken in meer 
dan 100 landen. Telkens opnieuw leggen we de lat een stukje hoger. 
Daarom zijn we de besten in wat we doen. 

JE 
TOEKOMST 
BEGINT BIJ 
AB INBEV

Multi-Operator, Hoegaarden

Elf jaar later is Thomas nog steeds  
even gemotiveerd, gepassioneerd  
en ambitieus als de dag dat hij bij ons 
begon. Momenteel zet hij zijn beste 
beentje voor om een First Line Manager 
te worden zodat hij zijn eigen team kan 
begeleiden en ondersteunen. Als inwoner 
van Hoegaarden weet Thomas dat zijn 
werk van belang is voor de gemeenschap 
waar hij zich thuis voelt. Dat maakt zijn 
job voor hem nog betekenisvoller. 

DE GEKNIPTE KANDIDAAT

Ben je ambitieus, een harde werker en heb je een 
passie voor bier? Dan is AB InBev de werkgever van 
jouw dromen. We geven je de nodige opleiding  
en ondersteuning om te slagen en mee te schrijven 
aan ons succesverhaal. Geïnteresseerd? Bekijk 
hieronder onze huidige vacatures.

THOMAS 
VANHOVE

Maintenance Planner, Leuven

Van stagiair tot Maintenance Planner  
in slechts twee jaar: Brams grote inzet  
en ambitie heeft van hem een rijzende 
ster binnen AB InBev gemaakt. Hij heeft  
de praktische leermogelijkheden 
optimaal benut en heeft zich vorig jaar 
tijdens een noodsituatie bewezen door 
enorme verantwoordelijkheden op zich  
te nemen terwijl zijn team op vakantie 
was. Zijn geweldige werk werd door 
iedereen erkend en gewaardeerd.  
Het gevoel dat hij dingen verwezenlijkt, 
motiveert hem om nog beter te doen.

BRAM 
VANDERKWADEN

PROFIELEN

Bekijk onze nieuwste vacatures en solliciteer op 
eu.abinbevcareers.com

Machine Operator 
Je bent verantwoordelijk voor het operationeel houden 
van onze geautomatiseerde verpakkingslijnen en 
het oplossen van eventuele storingen zodat we onze 
productiviteitsdoelstellingen kunnen behalen.

 Leuven, Hoegaarden

Procesoperator 
Je bent verantwoordelijk voor het controleren van het 
brouwproces, ziet erop toe dat de juiste brouwinstellingen 
gehanteerd worden en onderneemt actie om ervoor te 
zorgen dat onze bieren voldoen aan onze hoge normen.

 Hoegaarden, Leuven

Elektromechanieker/ Electromécaniciens
Je bent het eerste aanspreekpunt bij alle mechanische  
en elektrische storingen. Je voert herstellend en preventief 
onderhoud uit om terugkerende problemen te voorkomen.

 Jupille, Leuven, Hoegaarden, Belle-Vue

First Line Manager Packaging / Brewing / Utilities
Je hebt de leiding over een team van operatoren en bent 
verantwoordelijk voor de efficiënte werking van het 
departement. Je brengt nieuwe ideeën aan en vernieuwt  
de bestaande processen om samen betere resultaten  
neer te zetten.

 Leuven, Jupille

VACATURES

Technical Services & Environment  
and Safety First Line Manager 
Je hebt de leiding over een team van technici die ervoor 
zorgen dat onderhoudsplannen worden uitgevoerd 
en dat de brouwerij van alle benodigde energie en 
vloeistoffen wordt voorzien. Je moet bereid zijn om het 
veiligheidscertificaat te behalen dat nodig is voor het  
milieu-en veiligheidsgedeelte van de functie.

 Belle-Vue 

Laborant 
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en controle  
van de kwaliteitsprocessen en productresultaten in  
de brouwerij. Je neemt monsters van onze producten  
en bent verantwoordelijk voor kwaliteitsanalyse.

 Hoegaarden

 Vorkheftruckchauffeur 
Je bent verantwoordelijk voor het verzenden en laden  
van onze producten. Samen met jouw collega’s zorg je  
ervoor dat alle geplande bestellingen tijdens jouw dienst  
worden uitgevoerd.

 Hoegaarden

PROFIELEN
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For those who love 
to explore.
What impact will you make?
deloitte.com/be/mycareer © 2021 Deloitte Belgium
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KIES HIER 
VOOR EEN CARRIÈRE 

OP MAET!

INTERESSE? 
Ontdek onze vacatures op maetwerk.vanhavermaet.be of trek één van 
onze Maeten aan zijn of haar virtuele mouw tijdens de PXL Jobbeurs.

MET MEER DAN 220 
ZIJN WE INTUSSEN:
accountants, revisoren, juridisch adviseurs, 
vermogensarchitecten, noem maar op. 
Een hechte groep professionals die 
aan de Vlaamse top staat op vlak van 
fi nanciële, fi scale, juridische, strategische 
en bedrijfseconomische dienstverlening.

MEER WETEN? 
Ontdek Maetwerk in 1 min 

ACCOUNTANCY  FISCAAL ADVIES  

BOEKHOUDING JURIDISCH ADVIES 

CORPORATE FINANCE MANAGEMENTADVIES 

  danny.mmermans@fineko.be   
•  Fineko NV, Toekomstlaan 38, 3600 Genk  •  T. 089 32 95 40  • 

•  Fineko Hasselt BV, G. Roppesingel 81/3, 3500 Hasselt  • T. 011 48 04 90  • 
•  Fineko Leuven NV, Koetsweg 267-271, 3010 Kessel-Lo  •  T. 016 44 26 50  • 

STAGEPLAATSEN (najaar 2021 en 2022) 

Mail je aanvraag en CV. 

JUNIOR ACCOUNTANT (Fineko Leuven) 
Vacature: www.fineko.be/vacatures 

Geïnteresseerd? Mail je CV. 

Werven wij regelmag aan. 

Geïnteresseerd? Mail je CV. 

JUNIOR en SENIOR ACCOUNTANTS 

www.aca-it.be

Samen groeien door oplossingen
te realiseren die klanten en
medewerkers trots maken.
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Your talent,  
our value

Gebrand op een boeiende 
financejob in controlling, 
reporting, accountancy, 
transaction advisory, audit  
of fiscaliteit? 

Bekijk onze vacatures op 

www.finvision.be/jobs

Finvision is de financiële bedrijfscoach die kmo’s en 
grote ondernemingen proactief ondersteunt.  
130 medewerkers zetten elke dag hun beste beentje 
voor vanuit onze kantoren in Antwerpen, Brussel, 
Hasselt, Sint-Niklaas en Waregem.

We zijn op zoek naar jong talent met goesting 
om erin te vliegen. Je zet je tanden in uitdagende 
finance projecten. Daarbij bieden de informele 
werksfeer en de ultrakorte contactlijnen met je 
collega’s je een stimulerende boost.

 
Aperam Genk is een wereldspeler in roestvast staal dat onder meer in onze fabriek in Genk 
geproduceerd wordt. Ons dynamisch, kwaliteitsbewust en innovatief bedrijf behoort tot de 
grootste van Limburg en is een toonbeeld van moderne technologie.

Elektrotechnica / Elektrotechnicus 
Functie
Als Elektrotechnica / Elektrotechnicus kom je terecht op de afdeling Elektrisch Onderhoud. We hebben zowel functies in  
dagpost als in volcontinu systeem, met ook werkdagen in het weekend en nachtpost.
Je bent verantwoordelijk voor de elektrische onderdelen en de automatisering van het hoogtechnologische machinepark. 
Storingsanalyse en herstellingen behoren tot de job, alsook het uitvoeren van preventieve (eenmalige en periodieke) onder-
houdstaken. Last but not least sta je ook in voor een aantal wijzigingen in elektrificatie en automatisering.

Kennis
Je bent in het bezit van een bachelor/graduaatdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt ook over 
een basiskennis analoge en digitale elektronische toepassingen en hebt praktische kennis & ervaring met :
- automatiseringstechnologieën, meettechnieken en instrumentatie
- het zoeken en oplossen van storingszaken
- elektrische vermogensdistributie, relaisvergrendelingen en aandrijvingen.
Lezen en begrijpen van Engels- en Duitstalige documentatie is geen probleem voor jou! 

Profiel
We zoeken iemand die goed kan functioneren in een team, verantwoordelijk is en graag bijleert.
Je hebt aandacht voor veiligheid en kan goed omgaan met stress. 
Ten slotte ben je gemotiveerd en kan je niet wachten om te beginnen!

Aanbod
Wij bieden jou een langdurige opdracht met het vooruitzicht op een contract van onbepaalde duur en een 
aantrekkelijk loonpakket met diverse extralegale voordelen, waaronder de mogelijkheid tot bedrijfswagen. 
Dankzij interne opleidingen kan je jouw kennis verder uitbreiden en specialist worden in jouw vak! 

Interesse?
Solliciteren of 
bijkomende info via
www.aperamgenk.be made for life

ONLINE

Maak kennis met UZ Leuven tijdens het digitale PXL jobevent op 
donderdag 18 februari 2021.

Wat UZ Leuven ook in 2021 tot een aantrekkelijke werkgever maakt? 
In ons universitaire ziekenhuis hebben we oog voor kwalitatieve zorg van 
een hoog niveau én staan de bijna 10 000 medewerkers centraal. Als 
Top Employer biedt UZ Leuven een uitstekende werkomgeving in 
een stimulerende, warme sfeer, waar samen-
werking, innovatie en persoonlijke ontwik-
keling geen loze begrippen zijn. Zo kunnen 
gepassioneerde professionals elke dag 
het beste van zichzelf geven in meer dan 
160 uiteenlopende functies. 

Kies voor een job met toekomst!
Surf naar jobs.uzleuven.be voor meer info 
en ontdek al onze vacatures.
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Verder studeren aan KU Leuven,
de meest innovatieve universiteit 
van Europa (Reuters)

Ontdek op het PXL-Jobevent 2021 de opleidingen in Leuven, Gent,  
Brussel, Antwerpen, Brugge, Geel en Diepenbeek.  

Alle info voor nieuwe masterstudenten  
vind je op www.kuleuven.be/masters.

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
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Then make sure to tell us
who you are, 

what you’d like to do 
and why! 

We’re always looking to hire people 
that know a thing or two about: 

cloud, storage, virtualization, datacenters, 
networking, security, database administration 

and support and system engineering. 

Uptime Group
+32 3 450 67 00 

jobs@uptimegroup.be 
jobs.uptimegroup.be 

Arxus
+32 3 451 36 42

hr@arxus.eu
arxus.eu/nl/jobs/

Head in the cloud, 
feet on the ground?

 

             Word jij een FALQ? 
 
     

                   www.falq.be/jobs  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fiscaal Accountants Lambrichts BV — Hoogstraat 126/130 —3690 Zutendaal — Tel 089 30 00 79 — info@falq.be 

In az Vesalius staat de patiënt centraal 
en krijg jij een hoofdrol in ons verhaal. 

Word jij onze nieuwe collega? 
Solliciteer dan via 

www.werkenbijazvesalius.be

Zorg met een menselijk gelaat

In az Vesalius staat de patiënt centraal 
en krijg jij een hoofdrol in ons verhaal. 

Word jij onze nieuwe collega? 
Solliciteer dan via

www.werkenbijazvesalius.be
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MOVE THE WORLD 

jobs.nike.com 
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HIGH-TECH
INTERNATIONAL COMPANY
CREATING SMART FOOD SORTING SOLUTIONS

#samenschakelen gee� 
ons energie
Fluvius is hét Vlaamse multi-utility-bedrijf van 
de toekom� dat 7,1 miljoen aansluitingen voor 
elektriciteit, gas, kabel en riolering beheert. 
In alle 300 Vlaamse gemeenten. 
Tot bij iedereen.

Een gedeeld doel
Betrouwbare oplossingen voor families, bedrijven 
en gemeenten. 

Een warme familie
Meer dan 5.400 medewerkers die samenwerken 
in een cultuur van vertrouwen.

Het grotere geheel
Een gedeelde missie waaraan iedereen 
bijdraagt, op weg naar een slim, innovatief 
en energie-e�ciënt Vlaanderen.

Ben jij de ontbrekende schakel? 

Ga naar jobs.fluvius.be en leg de link.

Ben je Master Industrieel Ingenieur? 
Heb je een technische Bachelor op zak? 
Ben je ook op zoek naar een job? 
Heb je al aan DAIKIN gedacht ?!

BIJ DAIKIN IS HET WERKKLIMAAT BETER! 
Meer innovatie, doorgroei, verantwoordelijkheid, diversiteit, 
respect en goed humeur! 
Bij DAIKIN, geloven we dat elke dag maximaal geleefd moet 
worden.

We recruteren regelmatig :

• Project Engineer te Waver, Herentals of Gent
• Technical Service Engineer voor Wallonië en Vlaanderen
• Sales Engineer voor Wallonië en Vlaanderen

Geïnteresseerd? 
We wachten op jouw kandidatuur! 

www.daikin.be
hrm@daikin.be

Stuur ons jouw CV op :

There is more in a Daikin Day!

Wavre

Herentals

Gent
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Kom je terecht in het Sint-Franciscusziekenhuis, 
dan merk je het meteen… Onze organisatie is 
altijd in beweging. Enthousiaste medewerkers 
zetten zich elke dag in om veilige en kwaliteits-
volle zorg te bieden. Mét een ‘personal touch’. 

Vanaf dag 1 kan je rekenen op uitstekende 
begeleiding, permanente opleidingen, 
uitdagende groeikansen en een gezond 
evenwicht tussen werk en privé. Het SFZ staat 
aan je zijde!

WIL JE ONS BETER  
LEREN KENNEN?
Neem deel aan het online 
PXL-jobevent op donderdag 
18 februari 2021! 

Ontdek onze troeven en jouw 
kansen op www.sfz.be.

Waar talent groeit. 
Greenyard Prepared.

Prepared

Meer info?  
jobs.greenyardprepared.com  
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PKF-VMB en Moore Belgium helpen allebei bedrijven groeien. 

Daarom slaan we de handen in elkaar. Om onze klanten zo goed 

mogelijk bij te staan zoeken we mensen met talent en ambitie die 

zowel hun vak au sérieux nemen als de fun ervan inzien. Mensen voor 

wie collega’s en klanten compagnons zijn waarmee je meedenkt én 

meewerkt. Want wij zijn er voor het grote werk en de kleine zaken die 

voor ondernemers het verschil maken. Met het vaste plan om mee te 

helpen hun ondernemersdroom te realiseren. En wie weet, is dat voor 

jou de ideale weg om jouw carrièredroom waar te maken.

JE MAG VAN ONS 
MOORE VERWACHTEN 
DAN CIJFERS EN TABELLEN.

�       www.vmb.be   �       www.moore.be

A company of companions.
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“

fiducial.beJoin us on

SLUIT JE AAN BIJ FIDUCIAL, EEN STERKE 
GROEP MET ECHTE PERSPECTIEVEN

  Diest 013 33 46 44
   Sint-Truiden 011 68 78 87
  Genk 089 30 07 70

WIJ ZIJN AANWEZIG IN LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

  Herent 016 49 97 60
  Wilsele 016 23 72 19

WIJ BIEDEN JOBS AAN IN 
Boekhouding / Fiscaliteit  Loon- en personeelsadministratie

Juridisch en fiscaal advies  Verkoop  Administratie

We guide. 
We support. 
You grow.

We’ll help you navigate 
the road to your future

The world’s evolving at an unprecedented pace, and we’re here to help you ride 
the wave of change. Just as we help clients meet their challenges head-on to 
stay ahead of the curve, we support you along your career path so you can 
grow in a valuable and sustainable way. How? Through coaching, continuous 
learning, expert colleagues, flexibility, cutting-edge technology and the freedom 
to evolve. So that together, we can impact others in a meaningful way.

Whether you’re launching your career or looking for an internship, our team will 
guide you along your professional journey.

careers.pwc.be

What comes to mind when you think of PwC? Audit? 
Tax? Accounting? Consulting? 
We’re all of those things - and so much more! 
Solving problems is the very core of what we do.

Want to be our future colleague ? 
Find out more and apply now - we can’t wait to meet you!
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EXPOSANTEN 2021

3-it 

www.3-it.be

AB InBev 

www.ab-inbev.com

ACA IT-Solutions 
www.aca-it.be

Accenture 

www.accenture.com

Alfa-Zet Systems 
www.alfa-zet.be

Aperam Genk 

www.aperamgenk.be

Axxes 

www.axxes.com

az Vesalius 

www.werkenbijazvesalius.be

BDO 

www.bdo.be

Belfius Bank en Verzekeringen www.belfius.be

Bewire 

www.bewire.be

Bizzit 

www.bizzit.tax

Callexcell 

www.callexcell.com

Capgemini 

www.capgemini.com

Care Talents 

www.caretalents.be

Cegeka 

www.cegeka.be

Daikin Belgium 

www.daikin.be

Dataroots 

www.dataroots.io

Delaware BeLux 
www.delaware.pro

Deloitte Belgium 
www.deloitte.com

Democo Group 
www.democogroup.com

DFW 

www.dfw.be 

Engenius 

www.engenius.eu

Essec Telecom Systems 
www.essecbns.be

Ethias 

www.jobs.ethias.be

Eurofins Digital Testing Belgium www.eurofins-digitaltesting.com

Exellys 

www.exellys.com

EY 

www.eyjobs.be

Fiducial 

www.fiducial.be

Fineko 

www.fineko.be 

Finvision 

www.finvision.be

Fiscaal Accountants Lambrichts www.falq.be

Fiscale Hogeschool 
www.fhs.be

Fluvius 

www.fluvius.be

FOD Financiën 

www.financien.belgium.be

Foederer DFK Accountancy 
www.foedererdfk.be

General Investments 
www.enterpriserentacar.be

Globachem 

www.globachem.com

Goelen & Gaukema HR Partners www.goelen.be

Greenyard Prepared 
www.jobs.greenyardprepared.com

H. Essers 

www.jobs.essers.com

Harvey Nash 

www.harveynash.be

Hogeschool PXL 
www.pxl.be

Houben 

www.houbennv.be

I-Care Group 

www.icareweb.com

Info Support 

www.carriere.infosupport.com

www.jobs.greenyardprepared.com

Inuits 

www.inuits.eu

JBC 

www.jbc.be 

Jessa Ziekenhuis 
www.ikvraaghetaan.be

KBC Bank 

www.kbc.be/jobs

KPMG Belgium 

www.careers.kpmg.be

KU Leuven 

www.kuleuven.be/personeel/jobsite

KU Leuven - verder studeren www.kuleuven.be/toekomstigestudenten

Liantis 

www.liantis.be

LVAB 

www.lvab.be 

Machiels Building Solutions 
www.machielsbuildingsolutions.be

Nike 

www.jobs.nike.com

Ordina 

www.ordina.be 

PKF-VMB Limburg 
www.vmb.be

PwC Belgium 

www.pwc.be

PXL-Education Up 
www.pxl.be/up

Quality@Speed 

https://www.qualityatspeed.be/

Randstad 

www.randstad.be

Remmicom 

www.remmicom.be

Robert Half 

www.roberthalf.be

Routz 

www.routz.nl

SBB Accountants & Adviseurs www.werkenbijsbb.be

Sint-Franciscusziekenhuis 
www.sfz.be

Sint-Trudo Ziekenhuis 
www.sint-trudo.be

SpotIT 

www.spotit.be

Student Start Up 
www.pxl.be/StudentStartUP

Sweco Belgium 
www.swecobelgium.be

Talent in motion 
www.talentinmotion.be

TATA Consultancy Services 
www.growtcs.com

Tempo-Team 

www.tempo-team.be

Tobania 

www.tobania.be

Tomra Sorting 

www.food.tomra.com/careers

TriFinance 

www.trifinance.com

Unique 

www.unique.be

Universiteit Hasselt 
www.uhasselt.be

Uptime Group 

www.uptimegroup.be

UZ Leuven 

www.uzleuven.be/jobs

Van Havermaet 
www.vanhavermaet.be

Vanderstraeten 

www.vanderstraeten.be 

VDAB 

www.vdab.be

VIRO Echt 

www.viro-group.com

Voka 

www.voka.be/vacatures

VRT 

www.jobs.vrt.be

Wit Gele Kruis 

www.witgelekruis.be

Xelvin 

www.xelvin.nl

Xplore Group 

www.xploregroup.be

Ziekenhuis Oost-Limburg 
www.heldenvanhetzol.be
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