
Dat het coronavirus een serieuze impact heeft op onze economie weten we intussen 
allemaal. De voorbije maanden werden dan ook uit allerlei hoeken ingewikkelde 
herstelplannen de wereld ingestuurd. Dat die plannen hun merites hebben en 
noodzakelijk zijn, zal ik niet ontkennen. Maar in welke mate we herstellen en 
groeien, wordt toch voornamelijk bepaald door één woord: werken.

Werken is géén vies woord. Het draagt bij tot ieders persoonlijke ontwikkeling en 
welzijn, terwijl het maatschappelijk noodzakelijk is om onze welvaartsstaat recht te 
houden. Het is dan ook jammer dat er te weinig gewerkt wordt in onze provincie. 
Drie op de tien Limburgers tussen de 20 en 64 jaar werken vandaag niet. Maar liefst 
130.000 personen zijn zelfs niet op zoek naar een job. Dit is onverantwoord ten 
opzichte van de hele maatschappij.

Net daarom zijn we ook zo blij u te mogen ontvangen op dit jobevent. U neemt 
uw verantwoordelijkheid. U wilt groeien als mens én uw bijdrage leveren aan de 
maatschappij. Het is die ingesteldheid die we nodig hebben om onze provincie zich 
verder te doen ontwikkelen.

Dat we gedurende deze twee dagen zowel jonge als meer ervaren mannen en 
vrouwen mogen ontvangen, maakt het des te mooier. Onze bedrijven hebben jullie 
allemaal nodig. Ieder van jullie bezit capaciteiten die van goudwaarde zijn voor 
onze arbeidsmarkt en economie.

Het unieke aan dit jobevent is dat zowel ondernemers als werkzoekenden rechtstreeks 
ontdekken hoe jullie elkaar kunnen versterken. Ga het gesprek met elkaar aan. 
Iedereen is hier immers met hetzelfde doel: een duurzame, professionele relatie 
vinden.

Ik ben ervan overtuigd dat er tijdens deze jobbeurs zaadjes voor heel wat mooie 
huwelijken worden gepland.

Veel succes!

JOHANN LETEN
GEDELEGEERD BESTUURDER

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 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
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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
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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:
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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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PXL-CONGRESS
LEVENSLANG LEREN

2 | ACADEMIEJAAR 2022 - 2023 

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-win-
situatie 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

HOGESCHOLEN VAN VANDAAG ZIJN TOEGANKELIJK 
VOOR MENSEN VAN ALLE LEEFTIJDEN. AFHANKELIJK 
VAN JE VOOROPLEIDING, WERKSITUATIE, INTERESSES EN 
COMPETENTIES ZIJN ER TAL VAN MOGELIJKHEDEN.

www.pxl.be/werkenenstuderen
www.pxl.be/micro-degrees
www.pxl.be/vervolgopleidingen

SCHAKELEN TUSSEN EEN OPLEIDING BIJ SYNTRAPXL EN 
HOGESCHOOL PXL? DAT IS TEGENWOORDIG MAKKELIJKER DAN 
OOIT! DANKZIJ DE NAUWE SAMENWERKING TUSSEN SYNTRAPXL 
EN HOGESCHOOL PXL KUNNEN WE DE (HER)ORIËNTERING VAN 
CURSISTEN EN STUDENTEN AFSTEMMEN OP HUN INDIVIDUELE 
NODEN.

Daarom voorzien we vanuit SyntraPXL verschillende schakelmogelijkheden en vrijstellingen van 
en naar opleidingen van Hogeschool PXL. Daarnaast blijft SyntraPXL de opleidingspartners bij 
uitstek voor professionele omscholingen en bijscholingen.

www.syntrapxl.be
www.syntrapxl.be/schakeltrajecten.



www.pxl.be/congres

PXL-CONGRESS
EVENTS

ONLINE/HYBRIDE

Ons centrum beschikt naast modern comfort, 
over de nodige hard- en software, toegespitst 
op de specifieke verwachtingen van de huidige 
professionals in deze nieuwe wereld van  
digitalisering. We ontzorgen u graag bij het 
uitwerken van livestreams en hybride events.

FYSIEK

Naast vervolgopleidingen en navormingen 
biedt PXL-Congress een multifunctionele in-
frastructuur aan en heeft het alles in huis voor 
het organiseren van een succesvol congres, 
evenement, beurs, …

PXL-CONGRESS BREIDT UIT

‘‘De Dialoog’’ is dé netwerklocatie bij uitstek, 
gelegen aan de campus Elfde Linie op een 
steenworp van het groene Kapermolenpark. 
Organiseer uw high-end meeting, product-
lancering, lunch, diner, receptie, privé-feest... 
in een exclusief kader, 70 meter boven de 
zeespiegel met een uniek zicht over Hasselt.



PLAY HARD

BOOST
YOUR
CAREER!

bewiretalent.be

en vervoeg ons topteam!
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We are looking for fresh talent!

Are you familiar with Development, 
TestOps, Automation, AWS, Cloud,
CI/CD,...? Then we might have a job for you!

Let’s talk about it during your campus’ job
days. Visit our stand, beat the b.ignited bot
and win some awesome prizes.

info@bignited.be

Your
Spot?

www.bignited.be/jobs

THEORY

THE



Bij Greenyard Prepared ontwikkel je jouw talent binnen een toonaangevend voedingsbedrijf. Samen bouwen 
we al meer dan 50 jaar aan een gezondere toekomst. In een afwisselende omgeving werk je aan innovatieve 
manieren om gezonde voeding te verwerken, te verpakken en te verspreiden. Altijd duurzaam en lokaal 
geworteld.

Toonaangevend voedingsbedrijf
Greenyard Prepared is een Europese marktleider die vers geoogste groenten & fruit verwerkt tot 
voedingsproducten die gezond zijn én gemakkelijk bewaard en geconsumeerd kunnen worden. Klanten zijn 
retailers, foodservicebedrijven en voedingsindustrie. Producten zijn naast de groente- en fruitconserven ook 
kant-en klare soepen, sauzen en gerechten in moderne verpakkingen zoals stazakken en cups.

Greenyard Prepared blijft groeien.
Klaar om jouw talent mee te laten groeien?

We zijn steeds op zoek naar talent gespecialiseerd in o.a. 

• Techniek
• Sales

• Kwaliteit
• Logistiek

• Landbouw

� HR

Onze vitamines voor een boeiende carrière:
�  Werken in een sterke 

organisatie die continu 
investeert en innoveert

� Werkzekerheid gegarandeerd

�  Uitdaging en continu bijleren – 
opleidingstrajecten

�  Doorgroeimogelijkheden en 
carrièrekansen

�  Werken aan producten van 
topkwaliteit

�  Marktconforme verloning en 
extra legale voordelen

� Warme en familiale werksfeer

Meer weten?
Je vindt onze vacatures op jobs.greenyardprepared.com Prepared

Waar talent groeit.
Greenyard 
Prepared.

Ook voor
50+



Bezit j� 

Met meer dan 3.130 medewerkers en 360 
artsen geven we elke dag een kleurr� ke 
invulling aan wat we ‘de kunst van het 
zorgen’ noemen. Oftewel The Art of Caring. 
Als een van de grootste Vlaamse zieken-
huizen biedt Jessa jou:

• topklinische omgeving
• ruimte voor persoonl� ke groei
• warm team
• werk en privé in evenwicht
• extra voordelen naast loonpakket

Met een hecht team van zorgkunstenaars
creëren we samen een dynamische, 
innovatieve en ondernemende plek waar 
j�  uitgroeit tot een meesterwerk.

Om ons plaatje compleet te maken, z� n we op zoek naar
 Verpleegkundigen in verschillende specialisaties 

Ontdek deze boeiende vacature en solliciteer meteen:
 www.werkenb� jessa.be 

Meer info over deze vacature?
Contacteer ons: info@werkenb� jessa.be of 011 33 52 50

???

Bezit j� 

Met meer dan 3.130 medewerkers en 360 
artsen geven we elke dag een kleurr� ke 
invulling aan wat we ‘de kunst van het 
zorgen’ noemen. Oftewel The Art of Caring. 
Als een van de grootste Vlaamse zieken-
huizen biedt Jessa jou:

• topklinische omgeving
• ruimte voor persoonl� ke groei
• warm team
• werk en privé in evenwicht
• extra voordelen naast loonpakket

Met een hecht team van zorgkunstenaars
creëren we samen een dynamische, 
innovatieve en ondernemende plek waar 
j�  uitgroeit tot een meesterwerk.

Om ons plaatje compleet te maken, z� n we op zoek naar
 Verpleegkundigen in verschillende specialisaties 
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Maak mee  
de toekomst  

bij KBC

Solliciteer  
nu bij  

kbc.be/jobs

Waarom werken bij KBC? 

Daar wil je toch ook deel van uitmaken?

Je kunt je ding doen bij de meest innovatieve bank-verzekeraar van  
België (en daarbuiten). Maar je kunt er ook dromen realiseren en  
meebouwen aan de toekomst van onze klanten. Dat doe je door de 
nieuwste (digitale) ontwikkelingen uit te dragen naar de buitenwereld,  
als trotse ambassadeur onze diensten en producten mee in de kijker te 
zetten en mee te draaien in een geweldig team van gedreven, proactieve 
talenten die onder het motto “klant centraal” elke dag het beste van  
zichzelf geven. Kortom, bij KBC kun je de uitdagingen van morgen  
vandaag al aanpakken én meebouwen aan de bank van de toekomst! 



• coaching (cv, motivatiebrief, ambities,  
competenties, ...)

• studierelevante bijbanen om als student kennis te 
maken met de diverse  arbeidsmarkt maar ook om 
je cv te verrijken

• startersfuncties voor schoolverlaters

Wil je relevante praktijkervaring  
opdoen of zoek je een uitdagende  
startersfunctie?

Maak snel een afspraak:
Randstad Young Talents
011 26 07 61
youngtalents_hasselt@randstad.be
www.randstadyoungtalents.be

een vliegende start 
op de arbeidsmarkt.

advertentie

• coaching (cv, loopbaanbegeleiding, outplace-
ment via Randstad Risesmart, …)

• opstap naar een nieuwe uitdaging (begeleiding 
van a tot z)

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om via 
Randstad als 50-plusser aan de slag te gaan?

Maak snel een afspraak:
Randstad Office 
011 26 00 26
hasselt_911@randstad.be 

www.randstad.be
www.randstadrisesmart.be

uitzendwerk 
opent deuren

ook voor. 
50-plussers.
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Inschrijven, solliciteren en werken: 
zet de eerste stap met vdab.be/jongeren

Ook voor
50+



Bij het Wit-Gele Kruis bied je 
kwalitatieve totaalzorg aan bij 
mensen thuis. Daarbij reken je 
op je skills, zin voor creativiteit 
en een team van collega’s dat 
je elke dag ondersteunt.  
Kies voor onze aanpak en vul die 
in met je eigen stijl.

Klaar voor een nieuwe  
uitdaging? Ontdek onze  
vacatures op jouwstijl.be

Onze aanpak.
Jouw stijl.

THUISVERPLEEGKUNDIGE
Draag je een warm hart uit naar 
onze patiënten en mantel zorgers? 
Dan bieden we jou opleidings-
kansen, doorgroei moge lijkheden  
en een competitief loon, maar 
vooral een werkbare job dichtbij 
huis met een gezonde work-life 
balance.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Ben je een efficiënte en vinding-
rijke probleemoplosser, een 
teamspeler en administratieve 
duizendpoot? 
Dan bieden we jou een mooie 
uitdaging om mee de kwalitatieve 
thuiszorg verder uit bouwen en 
organisatorisch te ondersteunen 
met aandacht voor jouw loop-
baanontwikkeling.



Corda Campus - Corda 1
Kempische Steenweg 311/5.01 - 3500 Hasselt
mitchell.obasogie@xploregroup.be

Contact

Op zoek naar een carrière als

Wij ontmoeten je graag!

Digitale Xplorer?
Wij ontmoeten je graag!

Digital Xplorer?
Op zoek naar een carrière als



WIE VOOR 
ANDEREN 
ZORGT
MOET ZICH
GEEN ZORGEN 
MAKEN OVER 
DE TOEKOMST
DAAR ZORGEN 
WIJ VOOR

ZOL TALENT CENTER
Talent herkennen, ondersteunen en laten groeien. Van ambitieuze 
kandidaten tot ervaren ZOLlers. Van de frontlinie tot achter de 
schermen.  Daar zet het ZOL Talent Center op in. Want wie zich goed 
voelt en de juiste werk-privé balans heeft, kan het beste van zichzelf 
geven. Hierdoor realiseren wij samen optimale zorg in Limburg.

MEER INFO?
www.heldenvanhetzol.be

Ook voor
50+



Je kiest voor een uitdaging, een ervaring. 
Want je geeft om mensen, bent gericht op herstel,

geeft én krijgt graag warmte.
Bij Asster word je omringd door collega’s met precies die spirit. 

Mensen die durven, passie tonen, willen groeien.
Klinkt dat alsof we jou beschrijven?

WERKEN IN DE GEESTELIJKE 

GEZONDHEIDSZORG
Dat is een heel bewuste keuze!

Ontdek 
onze vacatures via

https://asster.hro.be
of scan de qr-code hierboven

Ook voor
50+



Solliciteer op één van 
onze openstaande vacatures
of kom langs voor een spontaan gesprek

KOM WERKEN BIJ Wij geven smaak
aan jouw carrière

Ook voor
50+

SBB Accountants & Adviseurs is het grootste accountants- en adviesbureau in 

Vlaanderen. Onze focus ligt al ruim 50 jaar op samen slim ondernemen: door 

strategisch mee te denken met onze klanten en tijd te maken voor écht persoonlijk 

advies. Die sterke band vertalen we ook intern: we staan klaar voor elkaar en 

steunen elkaar op alle mogelijke vlakken om slim te groeien. We werken samen en 

groeien samen. Met een fijne werksfeer, een open cultuur, veel inspraak en stevige 

ondersteuning. En dat, in elk van onze 28 kantoren. En als dat dossier dan vlak voor 

de deadline binnen is, dan is er de volgende lastige kluif: wie gaat die frietjes halen? 

Ook zin om samen slim te groeien? Kom kennismaken op werkenbijsbb.be

En bezoek ook zeker onze stand 
op de PXL-jobbeurs!



A community of solvers that leads  
with the heart and lives by our values. 

What comes to mind when you think of PwC? Auditing? Tax? 
Accounting? Consulting? We’re all of those things - and so 
much more! PwC is your opportunity to learn with purpose, 
lead with heart, and make a positive impact on the world. 

Whether you want to delve into the fascinating and constantly 
changing tax landscape, go deep into the world of deals, or 
make a difference by solving problems - you can do it all here. 
Bring your talent to PwC and help us develop a lasting way to 
make a change for our clients.

If you are about to launch your career, or are looking for an 
internship, our team will nurture you as you flourish.

Here under you can find some of our opportunities:

• Internship in Audit
• Junior Auditor in Financial Services
• (Junior) Management Assistant

Want to be our  
future colleague? 

Find out more and  
apply now. 

We can’t wait to  
meet you!

careers.pwc.be
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Verder studeren aan KU Leuven,
de meest innovatieve universiteit 
van Europa*

Ontdek op het PXL-Jobevent 2022 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.* Reuters
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ALVAST ENKELE OPDRACHTEN 
OM JEZELF OP TE WARMEN:

JOB
EVENT 

HOE BEREID IK ME VOOR OP HET

2 KIES 5 STANDHOUDERS OP DE 

LIJST VAN DE STANDHOUDERS 

OP HET JOBEVENT

Welke standhouders 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…

STEL EEN EIGENTIJDS CV OPZowel op papier als een online CV (vb. LinkedIn account)  

zijn vandaag de dag een must.
3.1 CV op papier 
 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

3.2 Online CV – LinkedIn account
 

 Op 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 aanbevelinge

 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 grammaticafouten. Niets zo schadelijk voor  

je reputatie als een dt-fout in je LinkedIn-profiel.

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? 



4 MAAK EEN PROFIEL AAN  

OP HET PXL CAREER CENTER

PXL Career Center is een platform exclusief voor PXL studenten. 

Bedrijven kunnen hier doelgroepgericht vacatures en  

evenementen plaatsen. Je kan zelf een persoonlijk profiel 

aanmaken waarin je interessante input binnen jouw profiel en 

wensen te zien krijgt. Daarnaast kan je je C.V. uploaden zodat 

bedrijven jou ook persoonlijk kunnen contacteren. 

Op PXL Career Center vind je alles omtrent carrièrebegeleiding  

en oriëntatie: 

• internationale & lokale vacatures

• stages

• studierelevante studentenjobs

• interessante workshops

• events

• sollicitatietips

• etc. 

Geef je professionele carrière een kickstart en maak een profiel  

aan via https://pxl.jobteaser.com en upload jouw C.V.!

Registreer je voor het jobevent via “evenementen”.

3.2 Online CV – LinkedIn account
 

 Op 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 aanbevelinge

 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 grammaticafouten. Niets zo schadelijk voor  

je reputatie als een dt-fout in je LinkedIn-profiel. 5 WAT HEBBEN WIJ JOU  DIT JAAR NOG TE BIEDEN?Directie student biedt een reeks groepssessies aan  

in functie van uitstroombegeleiding in samenwerking  

met VDAB, Randstad Young Talents, …• 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.
• Workshop ‘succesvol solliciteren’
 Deze sessie 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 dit aanbod zal in het voorjaar  

via de website en de nieuwsbrief verspreid worden. 





Een uitzend- en selectiekantoor 
met een absolute focus op jobs 

in techniek & engineering.

CALCULATOR BOUW
regio Beringen

Onmiddellijk vast contract onbepaalde duur.
Gevarieerde functie met veel zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid.
Onze klant investeert in jouw technische 
kennis en zelfontwikkeling.

Wat kan je verwachten van de job?
• Je berekent de verwachte kost van 

nieuwe projecten.
• Je neemt technische lastenboeken door 

en beheert het algemene prijzenbestand.
• Je staat in voor detailtellingen.
• Je stelt budgetten op voor technische 

dossiers.

Wat verwachten we van jou?
• Je behaalde een bachelordiploma in een 

technische richting (bouw, architectuur, 
hout,…).

• Je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail 
en bent cijfermatig aangelegd.

• Je bent vertrouwd met courante MS 
Office toepassingen.

• Talenkennis (E/F/D) is mooi 
meegenomen, doch geen must.

Hoe solliciteren? 
Mail je cv naar jobs@cheq.be  

of bel naar 011/22 61 91 

HANDS-ON PLC PROGRAMMEUR
regio Kempen

Onmiddellijk vast contract onbepaalde duur.
Een boeiende job in een dynamische KMO in 
volle expansie. 
Een aangename werksfeer en een stabiele 
werkomgeving.

Wat kan je verwachten van de job?
• Je bent verantwoordelijk voor het 

programmeren en inbedrijfstellen van 
nieuwe lijnen.

• Je denkt creatief na over technische 
oplossingen en zorgt voor een functionele 
werking.

• Na een correcte oplevering ondersteun je 
bij de eerste ingebruikname.

• Je biedt de nodige support bij storingen 
zowel remote als on site en toont hierbij je 
absolute hands-on mentaliteit.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent gebeten door automatisatie en 

programmatie (Siemens S7/TIA Portal).
• Je gaat creatief op zoek naar oplossingen.
• Het nastreven van een optimale werking 

zijn helemaal je ding.
• Je spreekt vlot Nederlands, Frans en 

Engels.
• Je zal je in deze functie zeer regelmatig 

(inter)nationaal verplaatsen.

GECERTIFICEERDE KOELTECHNIEKER
detacheringsbedrijf regio Hasselt

Je komt terecht in het strafste technische 
bedrijf van Vlaanderen waar jij als technieker 
steeds centraal staat. Je krijgt de kans om 
variërende opdrachten uit te voeren en 
hierdoor groei je zowel op persoonlijk als 
professioneel gebied.

Wat kan je verwachten van de job?
• Je vertrekt van thuis uit naar je klant – 

meestal een winkel, supermarkt, bedrijf,…
• Je onderhoudt en depanneert installaties 

en start ze op (koeltogen, koel- en 
vriescellen, airco, warmtepompen, 
warmteboilers, …).

Wat verwachten we van jou?
• Je volgde een technische opleiding, 

liefst met optie klimatisatie of elektro-
mechanica.

• Koeltechnisch certificaat Categorie I of II.
• Ervaring als koeltechnieker.

(JR.) ONDERHOUDSTECHNIEKER
regio Heusden-Zolder

Onmiddellijk vast contract onbepaalde duur.
Een job binnen een sterk internationaal 
georiënteerde organisatie met een 
competitief loon.

Wat kan je verwachten van de job?
• Je bent medeverantwoordelijk voor 

het oplossen van storingen en het 
onderhouden en herstellen van het 
machinepark.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent een handige duizendpoot met 

een technische opleiding (bij voorkeur 
elektrisch).

• Je neemt initiatief, je bent leergierig en je 
werkt graag in teamverband.

• Je bent bereid te werken in 2-ploegen.

cheQ.be voor meer vacatures 
in Limburg, Vlaams Brabant  

en Antwerpen.

We zoeken o.a. werkvoorbereiders, tekenaars, 
teamleaders, maintenance managers, proces  

engineers, onderhoudstechniekers, elektriciens,…

Wie zijn wij? 
cheQ.mates mét verstand van 

techniek en engineering. 

Ellen, Cynthia, Lieve, Dalila & Janna.

Erkenningsnummer: VG. 2243/U
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In het dagelijks verkeer rijden miljoenen voertuigen rond met metaal- en kunststofproducten gecoat door…de ALRO-GROUP!  

Voor onze site in Genk én Dilsen zijn we op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor verschillende vacatures. 

 

Productiemedewerker                    Shiftleader 

Process Engineer                           Onderhoudstechnieker 

Heftruckchauffeur               Process Operator 

Wil jij samen met ons groeien?  

Scan de QR- code of bezoek onze Social media voor meer info!  

Ervaring is niet altijd een must. Er worden interne opleidingen voorzien.  

 

Blijf op de hoogte van onze openstaande vacatures en volg ons: 

          

           Www.alro-group.com 

Ook voor
50+

‘Dankzij StudentStartUP kan ik me focussen op zowel 
mijn studies als mijn eigen zaak’

Zaakvoerder Alpha House“

Mike Hahn, student Elektromechanica, richtte tijdens 
zijn studies een eigen zaak op. Sinds zijn 18 jaar heeft 
hij reeds drie ondernemingen opgestart. Hij is verdeler 
van 3D printers en werkt als ingenieur voor de 
marketing afdeling van de formule 1. Dankzij het 
statuut student-ondernemer is de combinatie 
studeren en ondernemen haalbaar.



Sophie, Senior Service & Experience Designer

Ready to create
your future?
Are you?
Discover how you can develop, build great relationships,  
and make an impact that matters with Deloitte.

#DoApply
Deloitte, for those who love to explore.

© 2021 Deloitte Belgium. All rights reserved.
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MAKE YOUR IDEAS HAPPEN!
Register at inditexcareers.com 
and discover what positions 
we have available. 

FUTURE! 

IMAGINE 
THE

#morethanajob
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Be our new developer and blow our socks off!

Discover more at jobs.aca-it.be

PLAY HARD!

W
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K
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Op zoek naar een job die 
je van je sokken blaast?

Care for people,
 passion for IT.

Wij zoeken nog Sales & IT-collega’s

Ga zeker een kijkje nemen op
bechtle.com/be-nl/career

MAAK KENNIS 
MET ONZE
GRENSVERLEGGERS

Wij zijn grensverleggers. 
Want bij UZ Leuven streven we ernaar om elke patiënt de beste zorg te bieden. 

Dat doen we samen. Warm, hartelijk en met respect. Door toonaangevend onderzoek, 
door onszelf voortdurend bij te scholen en anderen op te leiden. Zo geven we 

vandaag vorm aan de gezondheidszorg van morgen. En dat doen we graag met jou. 
Kom dus zeker kennismaken met onze grensverleggers en ons aanbod.

uzleuven.be

PXL-JOBEVENT  
17-02-2022
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Op zoek naar een toffe job binnen 
een innovatieve omgeving? 

 Wil je graag werken voor KMO’s  
 uit verschillende sectoren? 
 
Zoek je een job die meegroeit  
met je ambitie?

VACATURES.

ACCOUNTANCY    FISCAAL ADVIES    JURIDISCH ADVIES

CORPORATE FINANCE    FINEKO FAMILY OFFICE 

MANAGEMENTADVIES    KMO-PORTEFEUILLE

fineko.be
GENK    HASSELT    LEUVEN
danny.timmermans@fineko.be

Ook voor
50+

Niet gevonden  
wat je zocht?

Wij helpen je graag  
verder op www.itzujobs.eu

www.itzujobs.eu

Ook voor
50+



Looking for a fi rst 
job to kickstart 
your career?
Join the #peopleofdelaware 
and help us build the bridge 
between business and IT

Who are we? 
We are delaware: an IT consultancy company. 
We like to bring out the best in technology (and 
in people!) to guide our customers through their 
business and digital transformations. We truly believe 
that business and technology go hand in hand. 

Whichever path you take, it will be an incredible journey either way.

Feel like joining us? 
Go to delaware.pro/careers and apply

Which delaware adventure will you chose? 
I want to be a functional consultant 

• Junior Supply Chain & IT Consultant 
• Junior Data & IT Consultant
• Junior Finance & IT Consultant
• Junior HR & IT Consultant
• Junior Marketing & IT Consultant

I want to be a technical consultant

• Junior .NET developer
• Junior Cloud & Infrastructure Engineer
• Junior SAP development & integration Engineer

Did you know? In 2021, we welcomed no less than 100 junior starters. You could be one of them soon! 

But more importantly, the #peopleofdelaware 
are always up to celebrate, share experiences, 
build connections, and make the best memories
with colleagues. Feel the buzz of creativity and 
collaboration when you walk through our door!

delaware-jobguide-onepager.indd   1delaware-jobguide-onepager.indd   1 29/09/2021   08:3329/09/2021   08:33



Meet us at PXL 
on the 17th of February

Contact:
Ann.vanturnhout@cronos.be

Cronos is looking 
for talent!

200+ KORTLOPENDE 
OPLEIDINGEN
VOOR PROFESSIONALS

ONTDEK HET VOLLEDIGE AANBOD OP SYNTRA-BUSINESS.BE

NOG NIET HELEMAAL UP-TO-DATE VOOR 2022? 
GEEF JOUW KENNIS DAN EEN EXTRA BOOST!

OPLEIDING CAMPUS DUUR PRIJS incl. BTW

Gecertificeerde KNX training - basis Genk T2-campus 8 sessies €960

VCA voor leidinggevenden Genk T2-campus 2 sessies €302

Inleiding tot Agile Scrum Genk T2-campus 2 sessies €245

Basisopleiding HRM Hasselt 7 sessies €475

Introductie online marketing Hasselt 5 sessies €425

Projectmanagement van A tot Z Hasselt 7 sessies €995

En veel meer.... 

Syntra-Business-Ad-128x190.indd   1Syntra-Business-Ad-128x190.indd   1 10/01/2022   14:56:3010/01/2022   14:56:30

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 rekruteren 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

Luxemburg

Ook voor
50+





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

Word jij onze nieuwe collega?Word jij onze nieuwe collega?

We zoeken versterking voorWe zoeken versterking voor
diverse diensten en domeinendiverse diensten en domeinen

Verpleegkunde 
Vroedkunde 
Ergotherapie 

Maatschappelijk werk 
Financiën en boekhouding 

Administratie 
Medisch secretariaat 

HR 
ICT 

Techniek 

Solliciteer viaSolliciteer via
www.werkenbijazvesalius.bewww.werkenbijazvesalius.be

“Ik zou zeven dagen op 
zeven kunnen werken, 
zo graag doe ik mijn job. 
Patiënten zijn hier geen 
nummertje, door die aanpak 
kan je voor hen echt een 
verschil maken.”
NoortjeNoortje
Geëngageerde
IBD-verpleegkunde



Goesting om 
kennis te maken?

Werken bij hét multi-utility-bedrijf van de toekomst 
dat 7,1 miljoen aansluitingen voor elektriciteit, gas, 
kabel en riolering beheerst? Dat is ...

... jezelf zijn in een grote, maar warme familie 

... aan de slag gaan in je eigen regio

... de beste tools om de klanten te helpen

... blijven groeien, verdiepen en verbreden

Spreek met één van onze 
collega’s tijdens het 
PXL-jobevent en 
ontdek welke 
richtingen jij uit 
kan bij Fluvius. 
Of neem alvast 
een kijkje op 
fluvius.be/jobs.

17 februari 2022
PXL-Congress, 
Hasselt

Het SFZ biedt je vanaf dag 1 een uitstekende begeleiding, permanente 
opleidingen, uitdagende groeikansen en een gezond evenwicht tussen  

werk en privé. Het SFZ staat aan je zijde!

Omdat zorg teamwerk is

WIL JE ONS BETER LEREN KENNEN?
Neem deel aan het online PXL-jobevent 
op donderdag 17 februari 2022!
PXL-Congress
Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

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

Als je deel uitmaakt van ons team, dan merk je het meteen: wij zijn altijd in beweging. 
Elke dag zetten we ons in om veilige en kwalitatieve zorg te bieden. 

Met een ‘personal touch’. 

Solliciteer via 
www.scaniapartslogistics.com

Bij Scania Parts Logistics (gevestigd in Oudsbergen) ben je ‘part of the family’.
Met de juiste teamspirit creëren we een familiale sfeer en gooien we alle 
remmen los om je ambities waar te maken en je te laten groeien. Daarnaast 
streven we naar een mooi evenwicht tussen werk en privéleven. 
Dagelijks trekken meer dan 1.000 mensen aan dezelfde kar, met maar 1 doel: 
topkwaliteit en een eersteklas-service leveren.

Wil jij straks ook deel uitmaken van een internationale topspeler 
in de logistiek? Scania Parts Logistics is momenteel op zoek naar:

WELKOM 
BIJ DE FAMILIE!

• Marktspecialist
•• Marktanalist
• Data analist
• HR Offi cer
• Supply controller
• SAP SD Solution Expert

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



Waar wil jij graag je carrière in Accountancy starten? Jij kiest. Wij kiezen ook. 
En wij, dat zijn onze mensen. Want die maken samen ons bedrijf. We zijn 
niet zomaar experten: we zijn mensen die hun kennis delen, kritisch durven 
zijn en tot de essentie gaan. No-nonsense, handen uit de mouwen, twee 
voeten op de grond. We zijn ook samenwerkers, want samenwerken maakt 
elk van ons sterker. Wij zijn ‘a company of companions’. 

Ben jij geboeid door de complexe wereld van de fiscaliteit? Heb je interesse 
om mee aan het stuur te zitten van de digitale transformatie binnen 
de sector? Bepaal zelf jouw groeipad naar digitaal accountancy expert, 
reporting specialist of fiscaal adviseur en ga voor Moore. Het grootste 
onafhankelijke Accounting & Consulting bedrijf in België, met maar liefst  
5 kantoren in Limburg.

Ontdek of jij een true companion van Moore bent  
en bezoek ons op het PXL-jobevent. Of solliciteer  
op jobs.moore.be via de QR-code hiernaast.

Accountancy • Audit • Business Analytics • Business Consulting • Corporate Finance • Finance 
as a service • Grants & Incentives • Interim Management • Tax & Legal Services

The company’s companion.



De betrouwbare IT partner zijn in 
tijden van digitale transformatie, dat 
is onze missie.
Door middel van de nieuwste 
technologieën is Cegeka een 
vooruitstrevende organisatie met 
een groeidoelstelling. Dankzij ons 
programma ‘CEO van je eigen 
carrière’ neem je zelf het ownership 
over je carrièrepad.

Bij Cegeka word je niet zomaar voor 
de leeuwen gegooid: een heleboel 
coaches zorgen voor een uitstekende 
begeleiding. Jij krijgt alle kansen 
om samen met hen je parcours uit 
te tekenen. Op basis van je skills én 
je voorkeuren zorgen wij voor de 
versnelling in jouw carrière.

Vermijd saaie autoritten en ellenlange 
files. Jouw werkplek is waar je computer 

staat. Je werkt bij onze klanten, (deels) 
remote of op één van onze locaties in 
Vlaanderen: Hasselt, Leuven, Gent of 
Antwerpen.

We bieden je een aantrekkelijk salaris, 
een premium bedrijfswagen, een 
hospitalisatie-en groepsverzekering, 
maaltijdcheques, ecocheques, een 
gsm-abonnement en laptop. 

Daarnaast bieden we flexibele werkuren 
aan, wat zorgt voor een aangename 
work-life balans.

Jouw contactpersoon binnen Campus 
Recruitment Michelle Cuypers helpt je 
graag verder met vragen over jobs en 
doorgroeimogelijkheden.

Email: 
Michelle.cuypers@cegeka.com

WIE CONTACTEREN?

Java Developers  .NET developers  
Functioneel Analisten Project & Service 
Coördinatoren  Application Consultants  
Data Engineers   Support Engineers

Ontdek alle mogelijkheden voor jou op 
www.cegeka.com/youngprofessional

 

Aperam Genk werft aan

Elektrotechnica / Elektrotechnicus
Zin in een langdurige opdracht met uitzicht op een contract van onbepaalde duur?

Een aantrekkelijk loonpakket en bedrijfswagen zeggen jou wel iets?

Terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je snel verantwoordelijkheden krijgt, is iets voor jou?

Solliciteer dan via www.aperamgenk.be

Ook voor
50+



SAMEN BOUWEN AAN 
DE STRAFSTE PLANNEN? 
Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als hecht 
familiebedrijf willen we deze plannen realiseren met en voor onze 
mensen. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. 
We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Bij ons kies 
je voor samenwerking, respect, innovatie, resultaatgerichtheid en 
ondernemerschap. Je werkplek voelt aan als een tweede thuis die een 
sterk geheel vormt waar altijd oog is voor de toekomst. 

Een straffe job in de wegenbouw? 

• (Junior) werfleider 
• Projectleider 
• Werkvoorbereider 
• Dispatcher 
• Stage: bouwkunde/landmeter 

Persoonlijk contact? 

+32 473 95 21 54   

 jeroen.evens@willemeninfra.be

Willemen Infra  - Regio Oost
Paalsteenstraat 34, 3500 Hasselt •  www.willemeninfra.be 



WERK MAKEN VAN WERK VOOR 50-PLUSSERS
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DE BRUG TUSSEN WERKGEVERS  
EN OUDERE WERKNEMERS

50pluz is een jonge organisatie, maar wel met 
500 jaar ervaring. Peter: “Ons team bestaat uit 
zelfstandige medewerkers die elk al flink wat 
professionele kilometers op de teller hebben. 
Omdat ze zelf hebben ervaren hoe het is 
om uit de arbeidsmarkt te vallen – vanwege 
gezondheidsredenen, een interne reorganisatie, een 
conflict met de werkgever,… – kunnen mijn collega’s 
zich perfect inleven in de situatie van 50-plussers 
die we begeleiden. Het is onze taak om de vaak 
vele, hardnekkige vooroordelen bij werkgevers weg 
te nemen én tegelijk het zelfvertrouwen bij oudere 
werknemers een boost te geven. Zo creëren we een 
match tussen beide partijen.” 

VANDAAG WORDEN 50-PLUSSERS VAAK 
GECONFRONTEERD MET EEN ‘NEE’ IN HUN 
ZOEKTOCHT NAAR WERK. ZE ZOUDEN TE 
DUUR ZIJN, TE WEINIG VEERKRACHT HEBBEN, 
ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD ZIJN OF NIET 
(MEER) OVER DE NODIGE VAARDIGHEDEN 
BESCHIKKEN.
WERKGEVERS DIE HET AANDURVEN OM OUDERE WERKNEMERS AAN BOORD 
TE HALEN, ZIJN MEESTAL HEEL ENTHOUSIAST OVER HEN. HET AANWERVEN 
VAN OUDER TALENT HOEFT NIET LANGER EEN TABOE TE ZIJN. EN AL ZEKER 
NIET IN EEN OVERVERHITTE ARBEIDSMARKT WAAR PERSONEEL MOEILIJK  
TE VINDEN IS.

Peter Vanwonterghem, zaakvoerder van 50pluz

 
In maart 2020 hield Peter Vanwonterghem 50pluz boven 
de doopvont. Zijn missie: samen met een team van ervaren 
medewerkers 50-plussers individueel begeleiden, coachen en trainen 
om hun kansen op de arbeidsmarkt gaaf te houden. Want volgens 
Peter is het – rekening houdend met de huidige maatschappelijke en 
economische omstandigheden – meer dan ooit nodig om oudere 
werknemers en werkzoekenden naar waarde te schatten.



DEEL VAN DE OPLOSSING VOOR 
IN TE VULLEN VACATURES

“We merken dat vele werkgevers te 
weinig beseffen dat tussen nu en 2028 
bijna een half miljoen 55-plussers de 
arbeidsmarkt zullen verlaten. Door het 
vertrek van die babyboomgeneratie 
zal een groot vacuüm ontstaan. De 
inzet van oudere werknemers kan een 
deel van de oplossing zijn om de vele 
vacatures in te vullen. Toch zijn we 
hier niet naïef in. Want we beseffen 
maar al te goed dat niet elke vacature 
ingevuld zal kunnen worden door een 
50-plusser.”

Bron: Bedrijving limburg – Voka – Kamer van koophandel limburg 
(https://www.voka.be/nieuws/werk-maken-van-werk-voor-50-plussers)

SENSIBILISEREN VIA JOBEVENT

Peter besluit: “Ondanks alle goede wil en goedbedoelde 
beleidsmaatregelen in ons land, is en blijft leeftijd 
vandaag de meest sociaal aanvaarde discriminatie 
op de arbeidsmarkt. Zelfs vanaf de leeftijd van 40 jaar 
merken werkzoekenden al weerstand bij organisaties die 
aanwerven. Vanuit 50pluz zetten we daarom hard in op 
individuele coaching, outplacement, rekrutering en selectie, 
retentiebegeleiding én opleiding. Het jobevent dat we 
samen met Voka – Kvk Limburg, VDAB en de Hogeschool 
PXL organiseren, zien we als een belangrijk platform om 
diverse partijen op de arbeidsmarkt te sensibiliseren en te 
informeren over de meerwaarde die oudere werknemers 
kunnen bieden.” 

“LEEFTIJD IS DE MEEST SOCIAAL 
AANVAARDE DISCRIMINATIE OP DE 
ARBEIDSMARKT.”

“In de praktijk zien we jammer genoeg ook dat 
sommige oudere werknemers de bestaande 
vooroordelen en clichés lijken te bevestigen. 
Te oud, te duur, niet flexibel, niet (meer) 
bereid om te leren, niet mee met nieuwe 
technologie,… Gelukkig zijn er ook werknemers 
die tegengas geven en hun inhoudelijke kennis 
en persoonlijke en digitale vaardigheden blijven 
bijschaven. Als die nieuwe kennis gecombineerd 
kan worden met een schat aan werkervaring, 
dan krijg je medewerkers die goud waard zijn 
voor jouw organisatie. En het wordt helemaal 
top als 50-plussers die kennis en ervaring delen 
met jonge collega’s.”



@eurofinsdigitaltesting @eurofinsdigitalcyberbeneluxeurofins-digitaltesting.com
eurofins-cybersecurity.com

Werkvoorbereider
     • Uitdagende en technische functie in het metaalschrijnwerk

     • Gevelontwerp vertalen naar een realiseerbare oplossing

     • Productie en montage organiseren en optimaliseren

     • Projectplanning van activiteiten, nodige materialen en montage

     • Productietekeningen in 2D en 3D

Wat bieden wij jou
     • Een stabiele familiale KMO binnen een technisch sterk onderlegd team

     • Een zeer brede functie als key speler in het project

     • Een marktconform salarispakket met diverse extralegale voordelen 

     • Goede opleidingen zodat jouw vakkennis up-to-date blijft

STUUR JOUW CV NAAR VACATURES@HEGGE.BE
Bekijk al onze openstaande vacatures op hegge.be 
of scan de QR-code.

Bosstraat 131 - 137 | 3930 Hamont-Achel | 011 660 620

Wij zoeken handige heggers

METAALSCHRIJNWERK SPATSCHERMEN TOELEVERING
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‘Together we create space’

BAM Contractors creëert ruimte: 
zowel voor een duurzame 
samenleving als voor het 

realiseren van persoonlijke 
impact. 

BAM Contractors: +32 (0)2 719 46 11
www.bamcontractors.be/vacatures

KIES HIER  
VOOR EEN CARRIÈRE  

OP MAET!

HASSELT | BRUSSEL | GENK | HERENTALS | LEUVEN | LOMMEL
WWW.VANHAVERMAET.BE

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

MET MEER DAN 240  
ZIJN WE INTUSSEN: 
accountants, revisoren, juridisch adviseurs, 
vermogensarchitecten, noem maar op.  
Een hechte groep professionals die 
aan de Vlaamse top staat op vlak van 
financiële, fiscale, juridische, strategische 
en bedrijfseconomische dienstverlening.

MEER WETEN? 
Ontdek Maetwerk in 1 min 

Benepack Belgium is het eerste bedrijf in België dat  
innovatieve, duurzame aluminium verpakkingsoplossingen 
levert voor de drankenindustrie met wereldklasse apparatuur 
en een strikt kwaliteitscontrolesysteem. 
  
Tot onze klanten behoren de grote spelers in de  
drankenindustrie.  

Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar 
volgende profielen:

zoekt jou!

•  Logistiek planner
 
•  Productie planner
 
•  Assistant Maintenance Manager

•  Account Manager

•  Productie operator

Interesse? Stuur je CV en motivatie naar hr@benepack.com 
of kom langs op onze beursstand! 
  

Working at Tobania... 
an all-inclusive 
experience!
What’s included in your Tobania package? All day, every day, you can enjoy:

Curious to dive into our world? 
Let’s talk about your personalised Tobania track:

challenging 
projects

supportive 
colleagues

motivating career 
opportunities

flexible 
benefits

on-the-job 
training 

and much 
more!

<A galaxy of endless opportunity>
From predictive data stories, development and business 
consultancy to testing and support journeys: your job 
opportunities are limitless! What will we be ultimately aiming 
for together? To be the best possible Business & Technology 
Consulting partner for our more than 600 customers.

Psst. We know how to put the pedal to the metal, but you’ll get 
plenty of fun activities in return. Think about (virtual) team 
buildings, and Covid-proof pre-weekend drinks and Open 
Bars. When we say all-in, it’s ALL-IN!
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Bij LM Plus gaan  
we niet alleen voor meer 

voordelen, dienstverlening en 
service voor onze leden,  

maar ook voor meer  
jobtevredenheid  

bij onze medewerkers!

 
Ontdek onze 
vacatures op  

www.LMPlus.be 
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www.finvision.careersite.be

Your talent,
our value



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.



STANDHOUDERS 2022

Aca Group 

www.acagroup.be

Accenture 

www.career-accenture.be

Acerta 

www.acerta.be

ACV 

www.hetacv.be

Adecco 

www.adecco.be

Advanced Power Solutions Belgium 

Akkermans & Partners 
www.akkermanspartners.be

Alexianen 

www.jobs.alexianentienen.be

Alpha Pro 

www.alpha.pro.be

Alro 

www.alro-group.com

Altez 

www.altez.eu

Aperam Stainless Belgium 
www.aperamgenk.be

Appartement.tv 

www.werkenbijeensyndicus.be

Appwise 

www.appwise.be

Asster 

www.asster.hro.be

Axxes 

www.axxes.com

AZ Diest 

www.azdiest.be

AZ Vesalius 

www.werkenbijazvesalius.be

Bam Contractors 

www.bamcontractors.be

BDO Belgium 

www.bdo.be

Beams 

www.wearebeams.com

Bechtle Direct 

www.bechtle.com

Belfius Bank en Verzekeringen 
www.belfius.be

Benepack Belgium 

Bewire 

www.bewire.be

B.ignited 

www.bignited.be

Bonache 

www.bonache.be

Brightech Detacheringen 
www.brightech.nl

Brightest 

www.brightest.be

B-Sure 

www.b-sure.eu

Callexcell 

www.callexcell.com

Capgemini 

www.capgemini.com

Cegeka Groep 

www.cegeka.be

cheQ 

www.cheq.be

CIB 

www.cib.be

Colas 

www.colas.be

Crosspoint Solutions 
www.crosspoint.be

Cronos Group 

www.cronos-groep.be

Cynex Taks & Accounting 
www.cynex.com

Daikin 

www.daikin.be

Delaware Consulting 
www.delaware.pro

Deloitte Belgium 

www.deloitte.com

Democo Group 

www.democogroup.com

Digitalum 

www.digitalum.eu

Dignify 

www.dignify.agency

Easi 

www.easi.net

Engenius 

www.engenius.eu

Equans 

www.jobs.engie.com

Essec Group 

www.essec.be

Ethias 

www.ethias.be

Eurofins-digital testing 
www.eurofins-digistaltesting.com

Exellys 

www.exellys.com

Exert 

EY Belgium 

www.eyjobs.be

Familiehulp 

www.familiehulp.be

Fiducial Accountancy 
www.fiducial.be

Fineko 

www.fineko.be

Finvision 

www.finvision.be

Fiscale Hogeschool 
www.fhs.be

Fluvius 

www.fluvius.be

FOD Financiën 

www.financien.belgium.be

Foederer Groep België 
www.foedererdfk.be

Gentis 

www.gentisrecruitment.com

Geos Laboratories 

www.geos-laboratories.com

GOdevelop 

www.goit.be

Greenyard 

www.greenyard.group

Goelen & Gaukema HR Partners www.goelen.be

Groep Boden 

www.opel.garageboden.be

Group-GTS 

www.group-gts.com

Haven Genk 

www.havengenk.be

Hegge Invest 

www.hegge.be

H. Essers 

www.essers.com

Houben 

www.houbennv.be

IBA Engineering 

www.iba-engineering.be

I-Care Group 

www.icareweb.com

Imec 

www.imec-int.com

Info Support 

www.carriere.infosupport.com

Intesa 

www.intesa.be

IT Licious 

www.itlicious.be

Itzu Jobs 

www.itzujobs.be

Ixpole 

www.ixpole.be

JBC 

www.jbc.be

Jessa Ziekenhuis 

www.jessazh.be

Junto 

www.junto.be

KBC 

www.kbc.be

Konvert 

www.konvert.be

KPMG België 

www.careers.kpmg.be

KU Leuven 

www.kuleuven.be

KU Leuven (verder studeren) 
www.kuleuven.be/masters

Kuehne Nagel 

www.kuehne-nagel.com

Level27 

www.level27.be

LIDL 

www.werkenbijlidl.be

LM Plus 

www.lmplus.be

Lonza 

www.lonza.com/careers

LVAB 

www.lvab.be

Moore 

www.moore.be

Open universiteit 

www.openuniversiteithasselt.be

Ordina 

www.ordina.be

Prefaco 

www.prefaco.be

Profel 

www.profel.be

PwC Belgium 

www.pwc.be

PXL-Career Center 

www.pxl.be/careercenter

PXL-Education UP 

www.pxl.be/up

Student StartUP 

www.pxl.be/StudentStartUp

Q-Jobs 

www.qjobs.be

Randstad 

www.randstad.be

Remmicom 

www.remmicom.be

remynd 

www.remynd.com

Robert Half 

www.roberthalf.be

Routz 

www.routz.nl

RZTienen 

www.rztienen.be

SBB 

www.sbb.be

Scania Parts Logistics 
www.scaniapartslogistics.com

Scholengroep 13 

www.scholengroep13.be

SD Worx 

www.sdworxstaffing.be

Select Human Recources 
www.selecthr.be

Sharp Services 

www.sharpservices.com

Sint-Franciscusziekenhuis 
www.sfz.be

Sint Trudo Ziekenhuis 
www.werkenbijsinttrudo.be

SpotIT 

www.spotit.be

Stad Genk 

www.genk.be/vacatures

Stad Hasselt 

www.hasselt.be

Start People 

www.startpeople.be

Sweco Belgium 

www.swecobelgium.be

Syntra Business 

www.syntra-business.be

Tempo-Team 

www.tempo-team.be

Tobania 

www.tobania.be

Tomra Food 

www.food.tomra.com/careers

Trifinance Belgium 

www.trifinance.com

Trixxo 

www.trixxo.be

UgenTec 

www.ugentec.com

Unique 

www.unique.be

Uptime Group 

www.uptimegroup.be

UZ Leuven 

www.uzleuven.be/jobs

Universiteit Hasselt 
www.uhasselt.be

Vanderstraeten 

www.vanderstraeten.be

VDAB 

www.vdab.be

Van Havermaet 

www.vanhavermaet.be  

Veolia 

www.veolia.be

Viabuild 

www.viabuild.be

Vlaanderen 

www.werkenvoorvlaanderen.be

Voka - Kamer van Koophandel Limburg www.voka.be/limburg

Waw Jobs 

www.waw.jobs

Willemen Groep 

www.willemen.be

Willemen Infra 

www.willemen.be

Wit-Gele Kruis 

www.witgelekruis.be

Xplore Group 

www.xploregroup.be

Zara 

www.inditexcareers.com

Ziekenhuis Oost-Limburg 
www.heldenvanhetzol.be


