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We waren nog aan het bekomen van de coronapandemie, of we kregen alweer 
een nieuwe crisis op ons bord. De oorlog in Oekraïne en de bijhorende energie-en 
inflatieproblemen bezorgden ons heel wat kopzorgen. Ons economisch herstel 
in Limburg werd gefnuikt. De positieve voorspellingen konden de prullenmand in 
en maakte plots plaats voor berichten over recessie. De aanval van de Russische 
president Poetin op Oekraïne betekende ook een aanval op de concurrentiekracht 
van onze bedrijven én de koopkracht van u en ik.
 
Maar de beste garantie op koopkracht is een job, een inkomen. Het is dan ook jammerlijk 
te moeten vaststellen dat één op vier Limburgers tussen 20 en 64 jaar niet aan het 
werk is. Dat zijn meer dan 118.000 gouwgenoten die zelfs niet op zoek zijn naar een 
job. Dat is kwalijk en getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin tegenover de rest 
van onze maatschappij.
 
Nochtans is werk een bijzonder waardevol aspect van het leven. Het zorgt voor 
persoonlijke ontwikkeling, voor sociale connectie, voor kennisvergaring. Een job geeft 
zin aan het leven en niet onbelangrijk: een job zorgt voor het rechthouden van onze 
welvaartstaat, de betaalbaarheid van onze pensioenen, onze sociale zekerheid.
 
Maar u neemt wel uw verantwoordelijkheid. U wilt wel groeien als mens en een 
bijdrage leveren aan onze maatschappij. Het is daarom dat we u met open armen 
ontvangen op ons jobevent. Twee dagen lang gaat u rechtstreeks in gesprek met 
onze bedrijfsverantwoordelijken. Zij willen u ontmoeten, want vergis u niet: u heeft 
kwaliteiten en talenten die onze ondernemingen maar wat graag kunnen en willen 
gebruiken, of u nu 20 of 56 jaar bent.
 
Daarom vraag ik u: kom langs en ga het gesprek aan. Ontdek wat jullie voor elkaar 
kunnen betekenen en kies voor een duurzame, professionele loopbaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat jullie huwelijk zal slagen.
 
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

MET SPECALE 
DANK AAN:

PXL.BE/JOBEVENT • www.pxl.be • www.pxl.be/research • www.pxl-next.be



PXL-NeXT!
PXL-NeXT is uw centrum voor levenslang leren 

en events. 

EVENTS & LOCATIE VERHUUR
Zakelijke Bijeenkomsten 
Organiseer je een seminarie, congres, beurs, 

productlancering, workshop, brainstorming, 

team moment of belangrijke vergadering? Onze 

multifunctionele infrastructuur beschikt over alle 

nodige opties om dit succesvol te laten verlopen.

Business & Privé-Evenementen
Onze eventlocaties staan open voor je wildste 

ideeën: een verrassende borrel, uniek diner, 

adembenemend huwelijk, communie/lentefeest 

of een personeelsfeest, wij verzorgen je event. 

Onze verschillende zalen bieden ruimte aan 

groepen tot 800 personen.

Professionele Ondersteuning & Service
Ons ervaren event team, neemt de organisatie 

van je event volledig in handen. We ontzorgen 

je graag bij het uitwerken van livestreams en 

hybride events. PXL-Catering zal je gasten 

culinair verwennen met creatieve food 

concepten, waarin kwaliteit, verrassing en 

beleving een grote rol spelen. 

Teambuilding & Inhouse Expertise
Onze ervaring in events, in combinatie met de 

verschillende locaties die wij ter beschikking 

hebben maken ons tot de uitgelezen partner 

voor jouw volgende teambuilding. 

Honger naar kennis? Vul je teamvergadering aan 

met een lezing van een PXL-NeXT docent die 

dankzij zijn uitgebreide kennis over zijn vakgebied 

een expert is en uw medewerkers zal inspireren. 

LEVENSLANG LEREN
PXL-NeXT is het opleidingscentrum voor 

professionals, door professionals! Een upgrade 

van je diploma opent perspectieven.  

De professional van vandaag leert levenslang 

en levensbreed. Dankzij onze postgraduaten, 

kortlopende opleidingen, studiedagen, 

workshops, … ben je klaar voor je NeXT move! 

Ook voor opleidingen op maat, zowel op 

locatie of in je bedrijf als in-company training, 

ben je bij ons aan het juiste adres.

  www.pxl-next.be



Met job alert ontvang je de jobs die perfect bij 
je passen rechtstreeks in je mailbox. Maak nu 
jouw job alert aan op jobat.be/jobalert. 

Geen zin om

de perfecte job?

te zoeken naar

Go job alert 
op jobat.be 

Wij zoeken
voor jou!



B.IGNITED
IS 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

www.bignited.be



BEWIRE
DAAGT JE
UIT ALS:
Full Stack Developer
Integration Architect
Agile Project Manager
UX/UI Designer
Cloud Engineer
...

Solliciteer nu via bewiretalent.be
en geef jouw (beginnende)

carrière een boost!

Find us

@PXL Jobevent
& let’s meet!

#1 BEST
WORKPLACE
2022
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Greenyard Prepared is een Europese marktleider die vers geoogste groenten en fruit verwerkt tot 
voedingsproducten die gezond zijn én gemakkelijk bewaard en geconsumeerd kunnen worden. 
Ons uitgebreide productportfolio bestaat naast de klassieke groente- en fruitconserven ook uit 
kant-en-klare soepen, sauzen en pastagerechten in diverse verpakkingen.

Bij Greenyard Prepared in Bree mag je rekenen op werkzekerheid in een organisatie die continu 
blijft investeren en innoveren. Daarnaast garanderen we afwisselend werk, voldoende uitdaging 
en interne doorgroeimogelijkheden.

Een vast contract in een 
toonaangevend voedingsbedrijf?

Meer informatie of meteen solliciteren? 
Surf naar werkenbijgreenyardprepared.be

Prepared

Waar talent groeit.
Greenyard 
Prepared.

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar talent gespecialiseerd in o.a. 

• Productie
• Techniek
• Kwaliteit
• Landbouw

• Preventie
• Marketing
� HR



?

Bezit jij

Met meer dan 3.130 medewerkers en 360 
artsen geven we elke dag een kleurrijke 
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 persoonlijke 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 
jij uitgroeit tot een meesterwerk.

Om ons plaatje compleet te maken, zijn we op zoek naar
 Verpleegkundigen in verschillende specialisaties 

Ontdek deze boeiende vacature en solliciteer meteen:
 www.werkenbijjessa.be 

Meer info over deze vacature?
Contacteer ons: werving.selectie@jessazh.be of 011 33 52 50



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!

Daar wil je toch ook deel van uitmaken?

kbc.be/jobs

Waarom werken bij KBC?

REK_ADV_PXL_studentGuide_277x400_N.indd   1REK_ADV_PXL_studentGuide_277x400_N.indd   1 27/12/2022   11:2427/12/2022   11:24



young
talents.

van studie naar carrière  
in één vloeiende beweging
Randstad Young Talents is al sinds 2012 actief in studierelevante bijbanen en 
startersbanen. We zijn de brug tussen het bedrijfsleven en jobstudenten/starters.
Waarvoor kan je bij ons terecht?

- coaching voor een goede start op de arbeidsmarkt 
 (cv, motivatiebrief, sollicitatietips, competenties, ...)

- studierelevante bijbanen zodat je als student in een vroeg stadium 
 kennismaakt met de arbeidsmarkt, de mogelijkheid krijgt om je cv 
 te verrijken én tegelijk kan bijverdienen (dit kan zowel tijdens het 
 academiejaar als tijdens vakanties)

- startersfuncties voor schoolverlaters

Zoek je een studierelevante studentenjob?
Heb je vragen rond solliciteren/CV/motivatiebrief?
Ben je op zoek naar een uitdagende eerste job? 

Aarzel niet en maak een afspraak bij  
Randstad Young Talents Hasselt!

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

Meer info vind je op www.randstadyoungtalents.be

human forward.
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Inschrijven, solliciteren en werken: 
zet de eerste stap met vdab.bezet de eerste stap met vdab.be

Tip: mail je cv vooraf naar jobbeurs@vdab.be. 
De VDAB-sollicitatiecoaches kijken je cv na 

en geven je tips zodat jouw cv eruit springt!



Solliciteer op jouwstijl.be

Bij het Wit-Gele Kruis bied je kwalitatieve zorg aan bij mensen thuis. 
Daarbij reken je op je skills, creativiteit én op collega’s  

die je elke dag ondersteunen.

Verzorgende

Goedele Goedele 

GuidoGuido

NancyNancy

EvelienEvelienYassineYassine

Administratief medewerker

Thuisverpleegkundige

Zorgkundige

Logistiek medewerker
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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



zorgen wij voor elkaar
zorgen zijn

Verpleegkundige jongvolwassenen

Psychiater volwassenen

Medewerker schoonmaak
Meer weten of spontaan solliciteren? 

asster.hro.be

Verpleegkundige ouderenpsychiatrie

Verpleegkundige psychosezorg

Houvastbegeleider Mobiel Crisisteam Noord

Verpleegkundige Mobiel Crisisteam Noord

Teamleider Mobiel Herstelteam Haspengouw

Psst, volg jij ons al? 



Bezoek ons op de PXL jobbeurs in de TRIXXO Arena of solliciteer online  trixxo.be

STUDENTEN-/FLEXIJOB OF
UITZENDWERK (OPTIE VAST)

VIA TRIXXO JOBS

ARBEIDER BEDIENDE

FLEXIJOBS

Met meer dan 1.000 vacatures in zowat elke sector, 
zet jij bij ons beslist de volgende stap in je carrière. 

STUDENTEN

WERKEN VOOR DE TRIXXO GROEP

GROEI MET ONS MEE 
IN ONS NIEUWE HOOFDKANTOOR IN  HOESELT

Word jij onze nieuwe FACILITY,  
FINANCE, IT, HR, LEGAL, MARKETING  
of RECRUITMENT-collega? Solliciteer nu 
& kom terecht in een groeibedrijf waarin 
je alle kansen krijgt.

TRIXXO, sterk in huishoudhulp & (uitzend)werk.

#LETSGROWTRIXXO



www.50pluz.be



WIN

GEEF JE
CARRIÈRE EEN
KICKSTART MET

CAREER CENTER

SDFDUO-FESTIVALTICKETS!

ALLE INFO VIA
PXLJOBEVENT.BE

EN

Ik ben een echte matchmaker en draag dit ook 
dagdagelijks uit. Als connectiepersoon spreek ik met 
boeiende mensen en leg ik de juiste link.

Mohamed, adviseur onderwijs & arbeidsmarktMohamed, adviseur onderwijs & arbeidsmarkt

“Een matchmaker 

voor ondernemers. 

Dat ben ik.”

vacatures.voka.be
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ALVAST ENKELE OPDRACHTEN  
OM JEZELF OP TE WARMEN:

JOB
EVENT 

HOE BEREID IK ME VOOR OP HET

2 JEZELF VOORSTELLEN: WAT 

WIL JE DAT JE TOEKOMSTIGE 

WERKGEVER OVER JOU  

TE WETEN KOMT?

Denk op voorhand na over de volgende vragen:

• 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? 

KIES 5 STANDHOUDERS OP DE LIJST VAN 
DE STANDHOUDERS OP HET JOBEVENTWelke 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…

3

1 MAAK EEN PROFIEL AAN OP HET  

PXL CAREER CENTER OF LOG IN MET  

JE PXL-GEGEVENS?

WAT IS HET? 

• Pxl Career Center is een platform exclusief voor PXL 

studenten

• Bedrijven posten er doelgericht internationale en lokale 

vacatures en evenementen

• Maar er is meer: stages, studierelevante studentenjobs, 

interessante workshops, sollicitatietips etc.

TO DO: 

1. Maak nu je persoonlijk profiel aan via https://pxl.jobteaser.

com 

2. Vervolledig je profiel: studierichting, afstudeerrichting & 

jobs, afstudeerjaar, waar je naar op zoek bent…

3. Registreer je voor het jobevent op 16 en 17 februari 2023

4. Laad je CV op zodat bedrijven jou ook persoonlijk kunnen 

contacteren (zie stap 4 voor meer info)

4



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, nieuwsbrief en onze sociale media verspreid worden. 

B. 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 goede (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 grammaticafouten.  

Niets zo schadelijk voor je reputatie als een dt-fout in je 

LinkedIn-profiel.

4 STEL EEN EIGENTIJDS CV OP

Zowel op papier als een online CV (vb. LinkedIn account)  

zijn vandaag de dag een must.

A. 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.

Voor meer info rond het opstellen van je CV, neem zeker een kijkje 

op het artikel “Solliciteren, hoe doe je dat?” op het PXL Career 

Center (onder Info & Tools).



SFZ STAAT  
AAN JOUW ZIJDE
Het Sint-Franciscusziekenhuis is continu in beweging.  
Daarom zoeken we nieuwe medewerkers om ons 
dynamische team te versterken. Wil jij elke dag, 
samen met je toffe collega’s, zorg op maat 
bieden aan onze patiënten? Ben je op zoek naar 
uitdagende projecten, groeikansen en een 
gezonde work-lifebalance? Kom dan werken bij 
SFZ: wij staan meer dan ooit aan jouw zijde!

ONTDEK  
ALLES  

OVER JOUW 
JOBKANSEN  

OP 
WWW.SFZ.BE

WE ZIJN OP  
ZOEK NAAR:

• Verpleeg- en zorgkundigen
• Paramedici en psychologen

• Medewerkers technische dienst
• Medewerkers voeding
• Medewerkers logistiek

• Medewerkers administratie  
en ICT

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 gemo�veerde 
kandidaten voor verschillende vacatures.

 - Produc�emedewerker   - HR-Officer
 - Support Engineer Automa�on  - Onderhoudstechnieker
 - Project– en Account Engineer

Wil jij samen met ons groeien? 
Scan de QR- code of bezoek onze Social media voor meer info! 
Ervaring is niet al�jd een must. Er worden interne opleidingen 
voorzien. 

Blijf op de hoogte van onze openstaande vacatures en volg ons:
 www.alro-group.com

Meer dan 1400 medewerkers van Noorderhart creëren elke dag opnieuw een 
warm nest voor patiënten en voor elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg 
in het zorglandschap in Pelt. 

Werken bij Noorderhart betekent: 
• Motiverende werkomgeving met een collegiale werksfeer en een  

gezinsvriendelijk personeelsbeleid
• Strategisch gelegen in een groene en filevrije omgeving 
• Verloning volgens de IFIC-barema’s
• Voordelen: fiets- en woon-werkverkeervergoeding, maaltijdcheques, een 

hospitalisatieverzekering 
• Uitgebreid voordelenprogramma met personeelskortingen 
• Vormings- en loopbaanmogelijkheden

Noorderhart is de nieuwe naam waaronder 
het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS 
samen hun vleugels uitslaan. Onder deze 
vleugels zit je gegarandeerd goed. 

NOORDERHART ZOEKT 
bevlogen collega’s

MEER INFO? 
Surf naar jobs.noorderhart.be 
of scan de QR-code voor al onze 
vacatures, de uitgebreide  
functiebeschrijvingen en het  
online sollicitatieformulier.  
Vrijblijvend contact opnemen of 
vragen stellen kan  via het  
contactformulier onder elke 
 vacature.

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



Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

 Is nieuwsgierigheid 
 een harddrug? 

Volg een masteropleiding 
en zoek mee naar antwoorden.

Onze studenten en onderzoekers buigen zich al 600 jaar 
over uiteenlopende vraagstukken. Van psychologie 
tot wiskunde, van geneeskunde tot geschiedenis.

En nu is het aan jou. Laat je nieuwsgierigheid de vrije 
loop en ontdek onze masteropleidingen in Leuven, 
Gent, Brussel, Antwerpen, Brugge, Geel en Diepenbeek. 

Alle info vind je op kuleuven.be/masters

KUL28953_bach23_jobbeurs_400x277_01.indd   1KUL28953_bach23_jobbeurs_400x277_01.indd   1 09/12/2022   15:3009/12/2022   15:30



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

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. 

Word jij een grensverlegger? 
Ontdek al onze vacatures en solliciteer op uzleuven.be/jobs
of kom langs op onze stand.

GRENS
VERLEGGERS

Maak kennis met onze

Wij zijn momenteel op zoek naar pas afgestudeerden of afstuderende in 
de volgende disciplines: verpleegkunde, ergotherapie, healthcaremanagement 
en sociaal werk.

GRENS
VERLEGGERS

Maak kennis met onze



#wearewienerberger

Waar Wienerberger actief is in de bakstenen- en dakpannenproductie, 
produceert Pipelife leidingsystemen. 
meer dan 1500 collega’s, op meer dan 15 productielocaties 

Kom langs en win een 
skidag voor jou  
+ 3 vrienden!

Kom langs en win                      
een skidag voor 

jezelf + 3 vrienden!

WELKE (CARRIÈRE)PISTE KIES JIJ?

Bij ons krijgt iedereen een hoofdrol!
En jij, welke rol speel jij in ons verhaal?

az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met 
campussen in Tongeren en Bilzen.
Wij bieden basiszorg van topkwaliteit, dichtbij 
huis. 

Om dat verhaal elke dag waar te maken zijn 
wij op zoek naar verschillende profielen en 
talenten, elk even waardevol.

Word jij onze nieuwe collega?

Solliciteer via
www.werkenbijazvesalius.be

Hazelereik 51 - 3700 Tongeren 
Hospitaalstraat 15C - 3740 Bilzen
 



WE ARE. .

LOOKING FOR YOUNG
TALENT!

Ben je klaar om #morethananumber te zijn en deel
uit te maken van een innovatieve en dynamische

organisatie waar medewerkers op de eerste plaats
staan? 

WHO ARE WE? 

Finance onderneming met als core business Accountancy
Verschillende kantoren, onder andere in Hasselt 

Meet the AmBassador! 
Voel je het kriebelen? Top, ontmoet alvast een collega tijdens  jouw sollicitatie. Deze

persoon neemt je graag mee in het  reilen en zeilen binnen BOFIDI.



INNOVATIVE 
TIMES ARE 
DRIVEN BY 
INVENTIVE 
PEOPLE.

www.vinci-energies.be

Ready for a career with a great future?  
          jobs.actemium.be                     jobs.be@actemium.com

Gepassioneerd door elektriciteit, 
instrumentatie, automatisering, software 
development of montage? Bij Actemium, 
merk van VINCI Energies en marktleider 
in solutions & services voor de industrie 
vind je jouw perfecte match! Samen met 
jou en onze klanten bouwen we aan de 
Sustainable Factory of the Future!

St. Anna

Zoek jij een leuke en  
uitdagende baan in de zorg?

Koraal biedt zorg aan 
personen met een licht 
tot ernstig verstandelijke 
beperking en is georgani-
seerd in een aantal regio’s 
in Nederland, net over de 
grens met België.

Heb je het hart op de juiste 
plaats? Een passie voor 
het werken met mensen 
met een speciale zorg-
vraag? Ben je enthousiast 
en graag omringd door 
een fantastisch team van 
collega’s? Dan ben jij de 
geknipte persoon!

Wat bieden we jou?
• Contract onbepaalde duur en competitief loon
• Bij deeltijds werken vaste vrije dag naar keuze
• Vele ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
• Superleuke bewoners en collega’s

Neem contact op via solliciteren@koraal.nl  
of kijk op www.werkenbijkoraal.nl

St. Anna is gelegen in Heel (NL), nét over de grens met België!

Op zoek naar jouw
(D)roomjob?
FrieslandCampina Lummen, onderdeel van een
internationaal zuivelbedrijf, zoekt talenten in
diverse vakgebieden. 

Ben jij op zoek naar een stage of (eerste)
werkervaring? Check dan zeker onze vacatures op
onze website of kom langs op onze stand tijdens
de PXL-jobbeurs!

www.careers.frieslandcampina.com



WIL JIJ ONDERNEMERS ÉN 
JE EIGEN CARRIÈRE MOORE
LATEN FLOREREN?

Moore is een company of companions. Een Accounting- & Consultingbedrijf waar competentie boven 
competitie staat. Waar innoveren, ondernemen en kennis delen de centrale waarden vormen. Waar je 
klanten helpt groeien door mee te denken en mee te ondernemen. 

We gaan er samen voor, Moore dan 100%. In de juiste balans, want het leven is meer dan werken alleen. 
Onze companions, die maken Moore. En jij kan er één worden.

Ben jij geboeid door de wereld van Accounting & Consulting? 
Kies dan voor één van onze boeiende stageplekken of Young Graduate programma’s en ga voor Moore.

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.

The company’s companion.

ACCOUNTING &
CONSULTING

jobs.moore.be

Accountancy • Audit • Business Analytics • Business Consulting • Corporate Finance • 
Finance as a Service • Grants & Incentives • Interim Management • Tax & Legal Services
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Kanaalkom 36, B-3960 Bree    |    T +32 (0) 89 81 93 30    |    E info@vlecad.be    |    www.vlecad.be

WWIIJJ  ZZIIJJNN  
OOPP  ZZOOEEKK  
NNAAAARR  NNIIEEUUWWEE
CCOOLLLLEEGGAA’’SS
Software coach

C++ programmeur

Webontwikkelaar

Interesse?  
Solliciteer via hr@vlecad.be

 

made for life

 Aperam Genk werft aan

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

 Een aantrekkelijk loonpakket met hoge postenpremies   
 en extralegale voordelen (groepsverzekeringspakket,   
 extra premies, leasen van bedrijfsauto)

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

 Solliciteer dan via www.aperamgenk.be 
 of scan de QR-code



Ambitie om mee het verschil  
te maken bij Stad Hasselt? 

     Check onze vacatures via
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BRENG JIJ LEVEN IN DE BROUWERIJ?
Brouwerij Martens brouwt het bier van de toekomst sinds 1758!

Onder leiding van de 8ste en 9de generatie familie Martens brouwen we 
bier en exporteren we dit naar meer dan 85 landen. Als tweede grootste 
brouwerij van België staan we garant voor 4 miljoen hectoliter bier 

per jaar, of 1,6 miljard pintjes.
We zijn een snelgroeiende speler in de bierwereld en zijn daarom 

constant op zoek naar nieuwe medewerkers om ons te versterken.

B(r)ouw jij mee aan jouw, en onze, toekomst?

(Technisch) operator
Hef- & reachtruckchauffeur

Technieker
Assistent automation

www.werkenbijbrouwerijmartens.be
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Bouw 
of sleutel mee 

aan de toekomst 
van Berner!

Berner Belgien NV/SA    Bernerstraat 1    3620 Lanaken

Ontdek onze vacatures op

werkenbijberner.be

Berner is een dynamisch internationaal handelsbedrijf en dé partner 
voor onder meer transportbedrijven, garages, autodealers en bouw-, 
timmer- en installatiebedrijven in Europa. 

Wil jij werken als Accountmanager of ambieer 
je eerder een administratieve functie: 
word dan onze nieuwe collega!

Ready to discover our 
Tobania Galaxy... GO! 

Our mission: to use all our forces to offer tailor-made solutions to private 
companies and governments. As a Business & Technology Consulting partner, 
we offer advice, expertise, services and solutions to successfully execute their 
digital transformation process.  

At Tobania, we have our own sustainability expert team, because working 
the way we (will) do it tomorrow, means taking into account the environment, 
governance and people.  

So astronaut, ready to hop on our space ship? 
Take a look at which role fits best:



Find opportunities 
everywhere
Who are we looking for?
• You have a Bachelor’s and/or Master’s 

Degree in Accountancy, Commercial 
Engineering, Electronics-ICT, 
Informatics, Computer Sciences
or an equivalent.

• You have a good knowledge
of Dutch/French and English.

• You want to inspire trust,
seek growth and deliver impact.

How to apply?
• Apply online
• Complete an online

assessment
• Meet our HR colleagues

for a fi rst interview and
our business experts for
a second interview

• You can meet us virtually or join
us in person for a single
interview or for an interview day

© 2023 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping (“ESV/GIE“) and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Want to meet us? 
Discover all our 
upcoming events:
careers.kpmg.be/events/

• Starten met een vast contract
• 2 weken betaalde opleiding
• Testen van de nieuwste technologieën nog voor 

ze op de markt verschijnen
• Werken binnen bestaande projecten
• Behalen van je ISTQB certificaat
• Een hecht team met je medestarters
• Persoonlijke begeleiding gericht op een  

technisch groeitraject 

Start een opleiding van 80 uur en 
krijg een boost in manuele software 
testing en test automation

Contacteer ons op:
Hello@eurofins-digitaltesting.com

Wat mag je verwachten? 

Summer Track 2023



SAMEN ZORGEN WIJ. 
VOOR UW GEZONDHEID. 

AZ Diest groeit en zoekt medewerkers om onze
patiënten van de beste zorgen te voorzien:

"Kleinschalig en ambitieus,
persoonlijk en efficiënt,

familiaal en kwalitatief. "

Check onze vacatures

Schrijf je mee
aan ons toekomstverhaal? 

           ACCOUNTANCY          FISCAAL ADVIES          JURIDISCH ADVIES
MANAGEMENTADVIES          CORPORATE FINANCE          FAMILY FINEKO OFFICE

GENK     HASSELT     LEUVEN        

senior accountant 

junior accountant 

Klare kijk op cijfers én letters, bij elke fase in het ondernemen.

.  .  .
www.fineko.be

VACATURES.

Get to know us!

evi.vandamme@fineko.be

Solliciteer nu:



Sinds 1893 is Hegge als familiebedrijf actief in metaalverwerking op maat, gevelbouw in de 
utiliteitsbouw en kwalitatieve aluminium spatschermen voor trucks en trailers.

Een waaier aan metaalbewerkingen, stuk voor stuk uitgevoerd met hoogwaardige materialen 
en een excellente afwerkingsgraad, dat is ons handelsmerk.

Onze Handige Heggers zijn verbonden door vakmanschap, de passie voor metaal en honger 
naar innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Hegge is een uit de kluiten gewassen familie met 
meer dan 150 leden, waarbij respect voor elkaar, voor ieders wezen en zijn centraal staat. 
Hegge is één team en enkel samen kunnen we onze doelen bereiken.

Meer info en al onze openstaande vacatures vind je op www.hegge.be

METAALVERWERKING OP HOOG NIVEAU

PROJECT MANAGER
• Verantwoordelijk voor gevelbouwprojecten 

van A tot Z

• Projectplan ter vertaling van het ontwerp 
naar een realiseerbare en kostefficiënte 
aanpak

• Organisatie en opvolging van project 
samen met interne en externe partners

• Actief meewerken aan de realisatie en 
continu verbeteren van processen

PROJECT ENGINEER
• Uitdagende en technische functie 

die reikt over alle facetten van een 
gevelbouwproject

• Gevelontwerp vertalen naar een 
realiseerbare oplossing

• Productietekeningen in 2D en 3D

• Projectplanning van activiteiten,  
nodige materialen en montage

• Actief meewerken aan de realisatie 
en continu verbeteren van processen

WIJ ZOEKEN HANDIGE HEGGERS



Start je
carrière als 
accountant
met een
babbelslimmer. beter. samen.

werkenbijsbb.be

Ons advies?

Ga voor een job 
dicht bij huis

Investeer in je groei 
en ontwikkeling

Stippel je eigen
carrièrepad uit

Geniet van 
voordelen op maat

Van alle netten thuis 
Start als technische bachelor bij Fluvius

Vind jouw ideale mix

Technische diepgang.
Mensen laten samenwerken.
Planning en admin.

Goesting om kennis te maken?
Spreek met één van onze collega’s tijdens 
het PXL-jobevent. Of neem een kijkje op  
fluvius.be/technischebachelor.

Werken bij Korian betekent veel meer dan 
werken in de zorg. Bij Korian draag je dagelijks 
je steentje bij aan het welbevinden van 
ouderen en kwetsbare mensen. Korian heeft 
120 voorzieningen met woonzorgcentra en/of 
assistentiewoningen, met allemaal hun lokale 
authenciteit en eigenheid.

Wij zijn op zoek naar goedlachse

Werken bij Korian,
dat doe je met een groot hart.

Solliciteer via korianjobs.be

Verpleegkundigen
& zorgkundigenTover elke dag

een glimlach
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KIES VOOR EEN CARRIÈRE OP MAET

ONTDEK HET TRAINEESHIP BIJ VAN HAVERMAET

Of je nu nog twijfelt tussen specialiteiten of je wil simpelweg proeven van meerdere 
disciplines (financieel, juridisch, fiscaal én HR), ons traineeship biedt je de mogelijkheid om 
mee te draaien op twee verschillende afdelingen. Gedurende 8 maanden doe je echte 
werkervaring op, samen met onze collega-maeten!

Vind jij jouw passie in een van deze domeinen?

FISCALITEIT BUSINESS CONTROLLINGAUDITACCOUNTANCY HR-SERVICES

DIGITAL DISSIDENTS
Binnen Van Havermaet Invest zetten we in op 
disruptieve innovatie. In 2019 werd The Zoo opgericht 
als joint venture. The Zoo biedt digitale oplossingen in 
de domeinen data, marketing, CRM en IT. 

Ben jij beestig genoeg voor een start-up omgeving? 
Contacteer ons en leer meer over onze animals.

Marc Nowicki Femke Lenaers

MEER WETEN?
NEEM CONTACT 
MET ONS OP!



STUDEREN 
EN ONDERNEMEN
Zin om tijdens je studie of daarna een eigen 
bedrijf te starten? Of om een idee uit te 
werken onder begeleiding van een business 
coach? Zelfs zonder concreet idee maar 
met ondernemerskriebels kan je terecht bij 
Student StartUP!

Dankzij Student StartUP kan je participeren 
aan tal van activiteiten zoals brainstormsessies, 
pitch-events, infosessies, wedstrijden, lezingen 
en workshops.

StudentStartUP werkt nauw samen met tal van 
externe partners, zoals Voka, KBC, SBB, Acerta 
en Dexxter. Zo brengen we (gratis) advies 
van experten binnen handbereik. We maken 
ook gebruik van hwet brede PXL netwerk en 
matchen je met de juiste personen binnen 
én buiten organisatie. Bovendien behoort 
een werkplek op de Corda Incubator tot de 

mogelijkheden binnen een coaching traject. 

Ben jij intensief bezig met een eigen project? 
Of voel je het ondernemersvirus kriebelen? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met 
ons. En dan bekijken we hoe we optimaal 
kunnen ondersteunen en of je kunt profiteren 
van het statuut van allerhande faciliteiten 
die de combinatie studeren en ondernemen 
vergemakkelijken.

MEER INFO:
 jordy.hex@pxl.be of studentstartup@pxl.be

Benjamin Feyen 
student verpleegkunde, 

richtte tijdens zijn studies 
een eigen zaak op. Sinds 

zijn 20ste startte hij al 
3 ondernemingen. Zo 

fotografeert hij voor 
bedrijven zoals Red Bull, 

bouwt hij events in het 
binnen- en buitenland en 

doet hij als zaakvoerder 
van Forever Esports 

marketing en consulting  
in esports. 

Dankzij het statuut 
student-ondernemer is de 

combinatie van studeren en 
ondernemen haalbaar“

“
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finvision.be

Finvision Hasselt
Anouk Stinkens
+32 (0)11 249 170
anouk.stinkens@fi nvision.be

Your talent.
Our value.

Achter elke young professional schuilt een verhaal. En een heel 
scala aan unieke eigenschappen. Talent hebben is één, maar echt 
waarde toevoegen is een tweede. Bij ons staat de mens centraal. 
Zo coachen wij niet alleen ondernemers en ondernemingen op 
fi nancieel vlak, maar ontwikkel jij ook de beste versie van jezelf. 
Are you ready to meet your best self? Kom werken bij Finvision.

Antwerpen Brussel Hasselt Sint-Niklaas Waregem



* ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING

 Elfde-Liniestraat 24, B-3500 Hasselt •  +32 11 77 55 55 •  pxl@pxl.be •  www.pxl.be •  www.pxl.be/facebook •  #lifeatpxl

OPLEIDINGEN AAN
Academiejaar 2023-2024

PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE BACHELOR
• Bedrijfsmanagement Allround 
 met keuzetrajecten:

-  Digital Business Management 
- Entrepreneurship 
-  International Business Management 

• Bedrijfsmanagement met 
afstudeerrichtingen:
› Accountancy-fiscaliteit 
 met keuzetrajecten:

- Accountancy & tax advisor
- Financial advisor

› Financiën en verzekeringen 
 met keuzetrajecten:

- Financial advisor
- Vastgoed

› Supply chain management 
 met keuzetraject:

- Xlarge
› Marketing met keuzetrajecten:

-  Digital Marketing 
-  Eventmanagement 
-  Sportmanagement 
-  Sales en Business Development
-  Vastgoed 

› Rechtspraktijk met keuzetrajecten:
- Rechtspraktijk Xlarge
- Vastgoed

• Organisatie en management  
met afstudeerrichtingen:
› Business translation & interpreting
› Business & languages met keuzetrajecten:

- Business & languages Xlarge
- Eventmanagement
- Human resources (HR)

› Health Care Management

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Accounting administration
• Juridisch-administratieve ondersteuning
• Marketing- en communicatiesupport met 

afstudeerrichtingen:
› Communicatiesupport
› Marketingsupport

• Sales support
• Transport en logistiek met 

afstudeerrichtingen:
› Magazijnbeheer
› Wegvervoer

• Verkeerskunde en mobiliteit
• Winkelmanagement

PXL-DIGITAL
PROFESSIONELE BACHELOR
• Elektronica-ICT 
• Toegepaste informatica met 

afstudeerrichtingen:
› Applicatie-ontwikkeling
› Artificiële intelligentie
› Software-management
› Systemen en netwerkbeheer

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Digitale vormgeving* met keuzetrajecten:

- Design
- Web

• Internet of Things
• Programmeren
• Systeem- en netwerkbeheer

PXL-EDUCATION
EDUCATIEVE BACHELOR
• Kleuteronderwijs
• Lager onderwijs
• Secundair onderwijs met onderwijsvakken:

› Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie, 
Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, 
Gezondheidsopvoeding, Informatica, 

 Lichamelijke opvoeding, 

 Natuurwetenschappen (incl. Biologie of 
Fysica), Nederlands, Niet-confessionele 
zedenleer, Plastische opvoeding, Project 

 algemene vakken (PAV), Project kunst-
 vakken (PKV), Techniek (STEM), Wiskunde 
› Extra keuzemodules: RZL (godsdienst), 

cultuureducator, ICT-coördinator, 
sportcoach, instructeur fitness, methode-
onderwijs, filosoferen met jongeren …

• Verkorte educatieve bacheloropleiding voor 
secundair onderwijs

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Educatieve graduaatsopleiding voor 

secundair onderwijs

PXL-GREEN & TECH
PROFESSIONELE BACHELOR
• Agro- en biotechnologie met 

afstudeerrichtingen:
› Biotechnologie met keuzetrajecten:

- Cel- en gentechnologie
- Laborant
- Omgevingstechnologie
- Voedingsmiddelentechnologie

› Groenmanagement
• Bouw met keuzetrajecten:

 -  Gebouwen
 -  Infrastructuur

• Elektromechanica met afstudeerrichtingen:
› Elektromechanica Allround
› Klimatisering
› Onderhoudstechnologie

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Bouwkundig tekenen
• Elektromechanische systemen met 

afstudeerrichtingen:
› Meet- en regeltechnieken
› Onderhoudstechnieken

• Hernieuwbare energiesystemen
• HVAC-systemen met afstudeerrichting:

› Klimatisatiesystemen
• Werforganisatie met afstudeerrichtingen:

› Wegenbouw
› Woningbouw

PXL-HEALTHCARE
PROFESSIONELE BACHELOR
• Ergotherapie
• Verpleegkunde
• Vroedkunde 

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Verpleegkunde (PIVH)

PXL-MAD SCHOOL OF ARTS
BACHELOR EN MASTER OF ARTS
• Beeldende kunsten met afstudeerrichtingen:

› Grafisch ontwerp met specialisaties:
- Grafische vormgeving
-  Illustratieve vormgeving
-  Image Thinking
-  Interaction & Motion Design
-  Reclamevormgeving

› Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
› Vrije kunsten met keuzetrajecten:

- Keramiek
- Open Senses Lab 
- Schilderkunst
- Sculptuur & installatie
- Vrije grafiek

• Educatieve Master in de audiovisuele en 
beeldende kunsten 

• Master of Arts in Visual Arts (Engelstalige 
master) met afstudeerrichtingen:
› Graphic Design
› Jewellery Design & Gold and Silversmithing
› Fine Arts

PXL-MEDIA & TOURISM
PROFESSIONELE BACHELOR
• Communicatie met afstudeerrichtingen

› Commerciële Communicatie met 
keuzetrajecten

 -  Branding & Advertising
 -  Content Creation
 -  Event & eXperience
› Public Relations en Voorlichting
  met keuzetraject
 -  PR & Media Influencer

• Bachelor of International Communication 
Management (Engelstalige bachelor) 

• Journalistiek
• Toerisme en recreatiemanagement

PXL-MUSIC
PROFESSIONELE BACHELOR
• Pop- en rockmuziek met afstudeerrichtingen:

› Muzikant met keuzetrajecten:
 -  Basgitaar
 -  Drum
 -  Elektronica
 -  Gitaar
 -  Toetsen
 -  Zang
› Muziekmanagement
› Muziektechniek met keuzetrajecten:
 -  Studio
 -  Live

PXL-PEOPLE & SOCIETY
PROFESSIONELE BACHELOR
• Sociaal werk met afstudeerrichtingen

› Maatschappelijk werk
› Personeelswerk

• Toegepaste psychologie* met 
afstudeerrichtingen
› Arbeids- en organisatiepsychologie 
› Klinische psychologie
› School- en pedagogische psychologie

GRADUAATSOPLEIDING
• Orthopedagogische begeleiding 

Onze trajecten en faciliteiten 
maken de combinatie werken 
en studeren of flexibel 
studeren mogelijk.

 www.pxl.be/werkenenstuderen

Levenslang studeren? 
Ontdek ons aanbod!

 www.pxl-next.be

Schakelen van graduaat 
naar bachelor, of 
van bachelor naar master

 www.pxl.be/schakelen
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50pluz 

50pluz.be

aariXa 

aarixa.be

ACA Group 

acagroup.be

Actemium 

actemium.com

Actief Interim 

actief.be

Advanced Power Solutions 

Alexianen Zorggroep Tienen 
alexianentienen.be

AllPhi 

allphi.eu

Alro Group 

alro-group.com

Altrio thuisverpleging 
altrio.be

Ambassify 

ambassify.com

Amptec 

amptec.be

Aperam 

aperamgenk.be

Asap.be 

asap.be

Asster 

asster.be

Atlas Copco  

atlascopco.com

Ausy Belgium 

ausy.be

AZ Diest 

azdiest.be

az Vesalius 

azvesalius.be

b.ignited 

bignited.be

Baldewijns 

baldewijns.be

BDO Belgium 

bdo.be

Beams  

wearebeams.com

Bechtle Direct Belgium 
bechtle.com

Belfius Bank en Verzekeringen 
belfius.be/jobs

Berner Belgien 

werkenbijberner.be

BESIX Infra 

besixinfra.com

Bewire 

bewire.be

BMI GROUP 

bmigroup.com

BMI Leisure 

bmileisure.com

BNP Paribas Fortis 

bnpparibasfortis.com/jobs

Bofidi 

bofidi.eu/jobs

Brightech Detacheringen 
brightech.nl

Brouwerij Martens  
martens.be

CALLexcell 

callexcell.com

Capgemini 

capgemini.com

Care Talents 

caretalents.be

Cegeka 

cegeka.com

Chevron Phillips Chemicals 
cpchem.com

Christelijke mutualiteit 
cm.be

Cipal Schaubroeck 
cipalschaubroeck.be

Climagroup 

climagroup.be

Covida  

covida.be

Cronos groep 

cronos-groep.be

delaware 

delaware.pro

Deloitte Belgium 

deloitte.com

Dematic 

dematic.com

Democo Group 

democogroup.com

Devoteam 

belgium.devoteam.com

Dienstencentrum Sint Oda Pelt 
sintoda.be

Digitalum 

digitalum.eu

Dignify 

jobs.dignify.be

Dynapps 

dynapps.eu

Easi 

easi.net

Education UP  

pxl.be/up

Eiffage Benelux 

eiffagebenelux.be

Equans 

jobs.equans.be

Essec 

essec.be

Ethias 

ethias.be

Euricom 

euri.com

Eurofins Digital Testing Belgium 
eurofins-digitaltesting.com

EuroSys 

eurosys.be

Exellys 

exellys.com

Exert 

exert.be

EY 

eycareers.be

FIDUCIAL Accountancy 
fiducial.be

Fineko 

fineko.be

Finvision 

finvision.be

Fiscale Hogeschool  
fhs.be

Flexprof 

flexprof.nl

Fluvius  

jobs.fluvius.be

FOD Financiën 

jobfin.be

Foederer DFK  

foedererdfk.be

FrieslandCampina  

frieslandcampina.com

Globachem 

globachem.com

Goelen & Gaukema 
goelenvacature.be

Greenyard Prepared 
greenyard.group

Group-GTS 

group-gts.com

H.Essers  

essers.jobs

Harmony Group 

harmonygroup.eu

Harvey Nash Belgium 
harveynash.be

Hays 

hays.be

Hegge 

hegge.be

Hödlmayr 

hoedlmayr.com

Hogeschool PXL 

pxl.be/Jobs

Hoogmartens 

hoogmartens.be

Houben 

houbennv.be

i8c 

i8c.be

I-care Group 

icareweb.com

ICASA 

icasa-group.com

Imec 

imec-int.com

Impact 

impact.be

Impact 

impact.be

Info Support 

infosupport.com

Infrabel 

jobs.infrabel.be

INUITS 

inuits.eu

IS4U 

is4u.be

I-Theses 

i-theses.com

Jessa Ziekenhuis 

werkenbijjessa.be

Jobmatch 

jobmatch.be

Jungheinrich 

jungheinrich.be

KBC Bank & Verzekering 
kbc.be/jobs

Koraal 

koraal.nl

Korian België 

korian.be

KPMG België 

careers.kpmg.be

KU Leuven 

kuleuven.be

KU Leuven (verder studeren) 
kuleuven.be/masters

Kuehne+Nagel 

be.kuehne-nagel.com

Launch.Career 

launch.career

Level27 

level27.be

Liantis 

liantis.be

LM PLUS Ziekenfonds 
lmPLUS.be

LVEB 

lveb-vzw.be

Medipartner 

medipartner.be

Mobile Vikings 

work.mobilevikings.be

Mobix 

mobix.be

Mondelez international 
mondelez.com

Moore 

moore.be

Nike 

jobs.nike.com

Noorderhart 

noorderhart.be

Notaris.jobs 

notaris.jobs

Ordina 

ordina.be

Partena Professional 
partena-professional.be

PerfectID 

palmki.eu

PIKON Benelux 

pikon.com

Profel 

profel-group.com

Provinciaal Onderwijs Limburg 
limburg.be

Provincie Limburg 

limburg.be

Q Jobs 

qjobs.be

Raja Pack 

jobs.raja.be

Randstad 

randstad.be

Remmicom 

remmicom.be

reMYND 

remynd.com

Robert Half 

roberthalf.be

Rode Kruis-Vlaanderen 
rodekruis.be/vacatures

Rztienen 

rztienen.be

Saamo Limburg 

saamolimburg.be

SBB 

sbb.be

Scania 

scania.com

Scapta 

scapta.com

Scholengroep Campus MAX  
campusmax.be

SD Worx  

thebigyes.eu

Sharp 

sharpservices.com

Sint-Franciscuscollege 
sfc.be

Sint-Franciscusziekenhuis 
sfz.be

Sint-Trudo Ziekenhuis  
sint-trudo.be

Smartschool 

smartschool.be

Solidaris Limburg 

solidaris.be

Stad Hasselt 

hasselt.be

Stadsbader  

jobs.stadsbader.com

Start People  

startpeople.be

Step2work 

step2work.be

Sweco Belgium 

swecobelgium.be

Techsharks België 

techsharks.nl

The Computer Company 
thecomputercompany.nl

Tobania 

jobs.tobania.be

TotalEnergies Power & Gas Belgium totalenergies.be

TriFinance 

trifinance.com

TRIXXO 

trixxo.be

UgenTec 

ugentec.com

Unique 

unique.be

Universiteit Hasselt 
uhasselt.be

UrTalent 

urtalent.be

UWV-Eures/SGA 

eures-nederland.nl

UZ Leuven 

uzleuven.be

Van Havermaet 

maetwerk.vanhavermaet.be

Vandersanden Group 
vandersanden.com

VDAB 

vdab.be

Vlecad 

vlecad.be

VMA 

vma.be

Voka-Kamer van Koophandel Limburg voka.be/limburg

Vynova 

vynova-group.com

WaW Jobs 

waw.jobs

Wienerberger 

wienerberger.be

Willemen Groep 

willemen.be

WiSE People 

wisepeople.be

Wit-Gele Kruis Limburg 
witgelekruis.be

X-Care in Motion 

x-careinmotion.be

Xplore Group 

xploregroup.be

Yitch 

yitch.eu

Ziekenhuis Oost-Limburg 
heldenvanhetzol.be


