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KIJK SNEL 
BINNENIN 
VOOR DE 
VACATURES

OP DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 
ORGANISEERT HOGESCHOOL PXL IN 
SAMENWERKING MET VOKA-KAMER 
VAN KOOPHANDEL LIMBURG EEN 
JOBEVENT VAN 13.00 u. TOT 16.00 u.

Hogeschool PXL is een ondernemende 
en netwerkende hogeschool. Onze 
ambitie is studenten als junior collega’s 
op te leiden tot excellente professionals 
met X-factor; die ondernemend en 
innovatief zijn en door samen te werken 
en te netwerken grenzen verleggen en 
doorbreken. Bovendien kennen ze hun 
vak heel goed, en zijn ze multidisciplinair 
ingesteld. Vernieuwingen en innovaties 
liggen immers op de kruispunten tussen 
verschillende disciplines. Ten slotte 
beschikken ze over ‘empassie’, empathie 
en passie. Ze leren kennen, respecteren, 
helpen en inspireren. Die ambitie kunnen 
we enkel waarmaken door goed samen 
te werken met bedrijven, organisaties en 
overheden. 

Bedrijven en organisaties uit Limburg, 
binnen- en buitenland zijn gretige 
afnemers van onze afgestudeerden, 
en willen hen zo vroeg mogelijk leren 
kennen. Daarvan getuigen de authentieke 
leerprojecten die we samen met hen 
opzetten, en de steeds stijgende vraag 
naar stagiairs en naar de lijsten van onze 
afgestudeerden. Die manier van (samen)
werken stimuleert Hogeschool PXL om 
ambitieus te zijn en initiatief te nemen.

Prominenten binnen en buiten Limburg 
kennen en waarderen daarom onze 
hogeschool. We zijn actief binnen 

overlegorganen en raden van besturen van 
verschillende instanties en organisaties. 
Hogeschool PXL werkt actief aan haar 
netwerk, dat ook ten dienste staat van haar 
studenten en hen een uitstekende (start)
positie garandeert op de arbeidsmarkt. 
Hogeschool PXL is daarom een 
succesvolle hogeschool geworden. Door 
kwaliteitsvol onderwijs, doorspekt met 
projecten in samenwerking met bedrijven, 
aan te bieden en de nodige studie- en 
studentenbegeleiding te geven, leveren 
we een diploma af dat gegeerd is op de 
arbeidsmarkt.

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

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur Hogeschool PXL

TIJD VOOR MINDER BLIND DATES! 

Je kan onze Limburgse arbeidsmarkt het 
best vergelijken met datingprogramma’s 
op televisie. Velen gaan er op zoek naar 
de ware liefde, maar slechts weinigen 
vinden er hun droompartner. Ook 
onze Limburgs bedrijven vinden 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 zal 
onze economie én welvaart groeien.

Daarom is de twaalfde editie van dit 
Jobevent een waardevol en super 
initiatief. Jullie komen in contact met 130 
ondernemingen en vinden zo misschien 
een interessante vacature of een 
onontgonnen interessegebied. Durf met 
een open vizier naar deze ondernemingen 
en exposanten te kijken. Limburg heeft 
talent nodig!   

‘Talent’ rijmt dan ook niet voor niets op 
‘student’. Jullie ambitie, gedrevenheid, 
motivatie, interesse en kennis moet een 
juiste plaats krijgen op de arbeidsmarkt. 
Uiteraard kan je die match niet op 
je eentje maken. Er is nood aan 
veranderingen in het onderwijs. Voka – 
Kamer van Koophandel Limburg pleit al 

langer voor de structurele uitrol van duaal 
leren, leren op de school én werkvloer, en 
ook een verdere structurele 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 
profielen te beantwoorden. 

Het Limburgse talentenbeleid heeft 
kortom nog wat aanpassingen nodig. 
We moeten op zoek naar structurele en 
onderbouwde oplossingen. Of om met 
datingprogramma’s af te sluiten: minder 
Blind Date en Blind Getrouwd, maar meer 
dialoog en overleg tussen studenten, het 
onderwijs en de ondernemingen. Samen 
gaan we voor een sterker Limburg! 

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder
Voka – Kamer van Koophandel Limburg

MET SPECIALE 
DANK AAN:



FRANK SMEETS,
voorzitter

BEN LAMBRECHTS, 
algemeen directeur

LUC HOUBRECHTS, 
covoorzitter

Welkom!

HEB JIJ DE -FACTOR?

ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL HEEFT 
PASSIE EN EMPATHIE: “EMPASSIE”
Onze professional inspireert en neemt 
verantwoordelijkheid. Hij heeft een groot 
inlevingsvermogen, waardoor hij de andere leert kennen, 
respecteren en helpen.

ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL IS 
ONDERNEMEND EN INNOVATIEF
Vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit durft hij snel 
doordachte beslissingen en berekende risico’s te nemen. 
Hij werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook 
buiten de lijnen kleuren. Hij combineert durf met creativiteit, 
probeert de zaken eens op een andere manier aan te pakken 
en waar nodig gaat hij soms tegen de richting in …

ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL 
WERKT (INTERNATIONAAL) SAMEN
Grenzen verleggen en doorbreken vraagt samenwerking 
in veelvoud. Onze excellente professional doet dit in co-
creatie met studenten, collega’s, lectoren, onderzoekers, 
tussen opleidingen, met bedrijven, onderwijsinstellingen, 
overheden, kunst- en cultuurinstituten, … en dit zowel 
regionaal, nationaal als internationaal.

ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL IS 
DISCIPLINAIR EN MULTIDISCIPLINAIR
Onze excellente professional kent zijn metier, zijn vak heel 
goed. Daarnaast kan hij goed samenwerken met andere 
professionals, met andere disciplines. Vernieuwingen 
en innovaties liggen immers op de kruispunten tussen 
verschillende disciplines.

ONZE X-FACTOR
Hogeschool PXL professionaliseert mensen en organisaties 
en draagt bij aan welvaart en welzijn. Hogeschool PXL wil 
door een sterke verwevenheid van het onderwijs, onderzoek, 
dienstverlening en beoefening van de kunsten haar 
studenten, medewerkers en organisaties in co-creatie laten 
groeien tot excellente professionals. Dat is onze missie.

De visie van Hogeschool PXL is gebaseerd op het 
X-factor model van excellente professionals en excellente 
professionele organisaties. Deze X-factor omhelst vier 
statements en is het kompas dat ons allen gidst. Junior-
collega’s (studenten), personeel, organisaties en onze 
Hogeschool PXL, wij allen creëren de toekomst. 

FACTS & FIGURES

@

Vandaag is een hogeschool veel meer dan alleen 
maar een onderwijsinstelling voor jonge, ambitieuze 
studenten. Hogeschool PXL is ook een onderzoekende 
en dienstverlenende hogeschool die ten dienste staat van 
bedrijven, organisaties en overheden. 

Door ons praktijkgericht onderzoek hebben we een 
bijzondere voeling met het werkveld. Zowel docenten als 
studenten worden betrokken in onze multidisciplinaire 
onderzoekstrajecten.

Onze expertisecellen gaan in nauwe samenwerking met 
tal van bedrijven en organisaties op zoek naar innovatieve 
oplossingen, nieuwe producten, diensten of processen. 

Onze professionele onderzoeksmedewerkers staan ter 
beschikking van bedrijven en organisaties die willen 
innoveren. Daarnaast adviseren we in subsidieaanvragen 
voor de uitvoering van innovatieprojecten.

Naast onderzoek en dienstverlening beschikt Hogeschool 
PXL over een state-of-the-art congrescentrum dat 
enerzijds een breed vormingsaanbod voor professionals 
aanbiedt, en anderzijds infrastructuur (inclusief catering in 
eigen beheer) ter beschikking stelt aan onze stakeholders.

• 9 DEPARTEMENTEN

• 5 CAMPUSSEN

• 10 ONDERZOEKS- EN 

EXPERTISECELLEN

• 3 RESTAURANTS

• 19 BACHELOROPLEIDINGEN

• 2 MASTEROPLEIDINGEN

• 25 AFSTUDEERRICHTINGEN

• 5 BANABA-OPLEIDINGEN

• 1 EDUCATIEVE 

GRADUAATSOPLEIDING 

VOOR SECUNDAIR 

ONDERWIJS

• 1 EDUCATIEVE MASTER 

IN BEELDENDE KUNSTEN 

LERARENOPLEIDING

• 25 POSTGRADUATEN

• 9.200 STUDENTEN / 

JUNIOR-COLLEGA’S

• 1.850 PERSONEELSLEDEN

• 100.248 BEZOEKERS PER 

JAAR AAN PXL-CONGRESS 

VOOR CONGRESSEN, 

SEMINARIES EN EVENTS

• DIGITAAL NETWERK

• SOCIAAL NETWERK

• REGIONAAL, NATIONAAL EN 

INTERNATIONAAL



PXL-CONGRESS

PXL-RESEARCH

LEVENSLANG LEREN
Afgestudeerd ben je nooit … Hoe professioneel, 
innoverend en ondernemend je ook bent, een 
upgrade van je diploma opent perspectieven. 
De professional van vandaag leert levenslang en 
levensbreed! 

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

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

www.pxl.be/vervolgopleidingen

EVENTS
Naast vervolgopleidingen en navormingen biedt 
PXL-Congress een multifunctionele infrastructuur 
aan en heeft het alles in huis voor het organiseren 
van een succesvol congres, evenement, beurs, … 
Ons centrum beschikt over alle modern comfort, 
toegespitst op de specifieke verwachtingen van de 
huidige professionals.

www.pxl.be/congress

PXL-Research bundelt het onderzoek en de  
dienstverlening binnen Hogeschool PXL.  
PXL-Research functioneert als centraal aanspreekpunt 
voor ondernemers, bedrijven en organisaties die 
op zoek zijn naar specifieke onderzoeksexpertise 
om innovatie te realiseren. PXL-Research is uw 
springplank om specifieke vragen, ideeën en 
businessprojecten te vertalen naar concrete projecten 
met studenten, docenten/lectoren, onderzoekers, 
partnerbedrijven en subsidiëringsinstanties.

www.pxl.be/research

EXPERTISECENTRA EN –CELLEN

BIO-RESEARCH 

BOUW EN ENERGIE 

INNOVATIEF ONDERNEMEN 

LOG-IC 

 RESEARCH

MUSIC-RESEARCH

ONDERWIJSINNOVATIE 

SMART ICT 

SOCIAL WORK-RESEARCH 

ZORGINNOVATIE



GELUKKIG ZIJN
OP JE JOB

MAAKT JE EEN
BETER LIEF

Tijd voor een volgende stap?
Soms moet je er gewoon voor gaan.



Schrijf je na je studies meteen online in 
op vdab.be/inschrijving.

Wie werk zoekt, 
schrijft zich in.

Dat werkt.

Als thuisverpleegkundige zorg jij voor 
het verschil bij je patiënten, door hen 
de zorg en aandacht te geven die ze 
nodig hebben.

Werken bij het Wit-Gele Kruis 
Limburg heeft heel wat troeven: 
je werkt kort bij huis en auto-
noom, met een sterk team dat 
je ondersteunt en intussen 
bouw je aan een unieke zorg- 
relatie met je patiënten. 

Bekijk alle vacatures bij het 
Wit-Gele Kruis en solliciteer 
voor een afwisselende  
(vakantie-)job via: 

www.witgelekruis.be/jobs

20181005-AdvertentiePXL.indd   1 5/10/18   10:51

Contact
Corda Campus - Corda 1
Kempische Steenweg 311/5.01 - 3500 Hasselt
liesje.verbeeck@xploregroup.be

Op zoek naar een carrière als Digitale Xplorer?
Wij ontmoeten je graag!
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Contacteer:
KONVERT INTERIM HASSELT

Gulden Sporenplein 1
3500 Hasselt

T +32 (0)11 22 99 85
hasselt.interim@konvert.be

www.konvert.be

KONVERT OFFICE HASSELT
Gulden Sporenplein 1

3500 Hasselt
T +32 (0)11 32 58 29

hasselt.office@konvert.be
www.konvert.be

op zoek naar 
een nieuwe

Konvert heeft een hecht partnership met:

JOB?

INTERESSE? 



Kris,
verpleegkundige autodialyse

Salvatorstraat 20 - 3500 Hasselt

Zorgwerkgever
van het jaar

2018

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

Voel jij je hart kloppen voor een toekomst bij ons?

Check onze vacatures op
www.ikvraaghetaan.be

Randstad Young Talents 

waarvoor kan je
bij ons terecht?

human forward.

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

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

• startersfuncties voor schoolverlaters
 
wil je relevante praktijkervaring opdoen? 
ben je op zoek naar een uitdagende 
startersfunctie? maak dan snel een 
afspraak!
 
Randstad Young Talents
011 26 07 61
youngtalents_hasselt@randstad.be
 

iedere woensdag zijn we van 13u tot 17u  
aanwezig on campus in lokaal D206

meer info vind je op www.randstadyoungtalents.be

456149-Randstad-adv-128,5x190mm.indd   1 04/01/2019   10:23

Graduated?

Impatient to start working?

On top of that you can also 
become our next Fifa king, 
Kicker master or Pool pro! 

You like what you read? 

Come to our booth and 
let’s have a chat …

We are looking for:
.NET Developers/architects, Java Developers/
architects, Business analysts, Functional analysts, 
Project managers, Data analysts, IT Support 
Officers, Business Support Officers, Testers, 
Network engineers...

3 or more      ? Welcome to Tobania

Leave your cv at jobs@tobania.be

Wij houden uw koers graag mee op snelheid.

 – Accounting
 – Audit & interne controle
 – Financieel management
 – IFRS & consolidatie
 – Transactie begeleiding
 – Tax begeleiding

“Een fijne sfeer en gevarieerde job, dat waren 
mijn beweegredenen om te starten bij PKF-VMB. 
Ik heb er nog geen moment spijt van gehad”. 
Shari Beerlandt (accounting medewerker) 

www.pkf-vmb.be



ZOEK JIJ EEN TOFFE JOB?

itzujobs.be

Bekijk al onze vacatures op

PLAY HARD

BOOST
YOUR
CAREER!

bewiretalent.be

en vervoeg ons topteam!

Kijk op
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WERKEN & STUDEREN

De combinatie van een studie in 
het hoger onderwijs met een job 
is niet vanzelfsprekend. In principe 
kan je in iedere opleiding starten als 
werkstudent. Hiervoor geven we 
faciliteiten die de combinatie haalbaar 
maken. Daarnaast heeft Hogeschool 
PXL voor heel wat opleidingen een 
traject op maat van werkstudenten 
uitgewerkt. Op onze webiste vind je 
de mogeiljkheden.

www.pxl.be/werkenenstuderen 

STUDEREN & 
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? Ook zonder 
idee maar met zin om te ondernemen 
kan je terecht bij StudentStartUP! 
Als student-ondernemer krijg je 
een traject op maat, en mag je 
participeren aan tal van activiteiten 
zoals brainstormsessies, pitch-events, 
infosessies, wedstrijden, lezingen en 
workshops. 

StudentStartUP werkt nauw samen 
met bedrijven en externe partners. 
Met consultants die gratis voor je 
klaarstaan begeleiden we je in de 
uitbouw van een netwerk. Zo leg je de 
juiste contacten voor de opstart van je 
onderneming. Ook begeleiden we je 
naar een werkplek op een incubator 
of accelerator. 
Ben je intensief bezig met een eigen 
project? Dan kom je misschien in 
aanmerking voor het statuut student-
ondernemer. Daarmee krijg je 
faciliteiten die de combinatie studeren 
en ondernemen vergemakkelijken. 

WOUTER VANDENNEUCKER
Op 24-jarige leeftijd, en tijdens je 
studie, twee bedrijven oprichten. 
De Limburgse starterswedstrijd 
[18-28] en de nationale Student 
Startup of the Year Award winnen. 
En in een recordtijd 250.000 euro 
risicokapitaal bij elkaar krijgen om je 
businessplannen verder uit te rollen. 
Niet veel mensen doen het PXL- 
student Wouter Vandenneucker na.

 Als de hogeschool niet mee 
gezocht had naar manieren om mijn 
studies met mijn ondernemersplannen 
te combineren, had ik straks 
waarschijnlijk geen diploma,   
zegt Wouter.

www.pxl.be/studentstartup 



 



What impact will you make?
deloitte.com/be/mycareer ©
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For those who
love to explore.

Dit is een jobadvertentie

Laten we elkaar beter leren kennen tijdens de jobbeurs.
Jij vertelt over jouw ambities en wij leggen je uit hoe wij jouw talent 
helpen ontwikkelen.

Laat je c.v. achter en maak kans op een 2-persoonstent. Want als 
dakspecialist zorgen wij dat je ook tijdens je vakanties en festivals 
onder dak bent.
Tot dan!

Tectum Group, your  plans covered

www.tectumgroup.be

Die jij kan 
winnen.

career

Adv TG_Jobkrant_B.indd   1 7/01/19   14:48
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 staat voor:

• Veel fun 
• Open communicatie
• Vlakke structuur
• High-end projecten 
• Goede opleidingen
• Nieuwe 

technologieën
• Doorgroei-

mogelijkheden

Bezoek onze stand en schrijf je vandaag in voor onze bootcamp speeddate. 

PXL Jobevent 12 februari 2019

 organiseert tijdens de zomermaanden een 
data-native bootcamp. 

Schrijf je vandaag in voor onze speeddate en 
verzilver je plaats.

Gedurende zes weken leiden we je op tot een 
volwaardige Data-Native consultant. We gaan dieper in 
op Java, AWS, Spring(boot) en
dashboarding, maar ook presenteren, social media en 
projectmethodes komen aan bod.

Na de opleiding start jij een nieuw project bij een van 
onze klanten als consultant en
kom (en blijf) je in dienst bij Juvo. 



Denk jij dat je ondernemend 
genoeg bent om in het ABN 
team te passen?

WIJ DENKEN VAN NIET.
Maar neem het niet persoonlijk. 

Lucht is ONZE BUSINESS

Ondernemerschap is ONS HOOGSTE GOED

Ondernemerschap is GOESTING

Ondernemerschap is ACTIE

Ondernemerschap is RISICO’S NEMEN

Ondernemerschap is DOORZETTEN

Onze lat van ondernemerschap ligt heel hoog. 
Daarom noemen we ons ook AIRPRENEURS.

Daarin is een ABN’er de beste. Aangezien je blijft 
lezen, ben je ook een DOORZETTER. 

En die hebben we nodig! Overtuig ons van jouw 
ondernemerschap op www.airpreneurs.be.

Al aan het dromen over jouw eerste werken? Over die carrière waar je 
jezelf met veel enthousiasme kan ontwikkelen tot een ware expert? Bij 
Democo Group krijg je alle kansen! “All experts, stronger together”, daar 
staan we voor.

We zijn een multidisciplinaire bouwpartner met meer dan 40 jaar ervaring. 
Naast algemene aanneming zijn we actief in de projectontwikkeling en 
technieken. Bij Democo Group werken we als één  geëngageerd team aan 
elk project. Uit die synergie creëren we meerwaarde die het project, de 
opdrachtgever en onze groep ten goede komen. Zo slagen we erin te 
ontwikkelen, bouwen, renoveren of af te werken binnen de verwachte tijd, 
budget en kwaliteit. En we leggen de lat zelfs hoger! Zo bouwen we het 
fundament voor een lange termijn relatie met onze 
bouwpartners.                 
Ondanks een enorme groei blijven we sterk inzetten op menselijkheid. Dit 
zowel op vlak van opleidingen en ontwikkelingen als op vlak van mentale en 
fysieke gezondheid.

Ben je geïnteresseerd in een uitdagende functie met zelfstandigheid in 
een stabiele en groeiende organisatie als werf- of projectleider? Wij bieden 
jou een aantrekkelijk salarispakket, extralegale voordelen en een 
firmawagen.

Contacteer ons vrijblijvend via het mailadres vacature@democo.be

Build to work together

Technix helpt startende hoogopgeleide technici via een traineeship 
aan een uitdagende baan in Zuid-Nederland. 

Tijdens het traineeship word je persoonlijk begeleid door onze ervaren 
medewerkers en maak je kennis met diverse technische disciplines. 
Daarbij is het doel om ervoor te zorgen dat techneuten de juiste stap 
maken in hun carrière. 

Technix richt zich op bedrijven uit verschillende branches namelijk: 
High tech industrie, Industriële automatisering, Apparaten- en 
machinebouw en Automotive industrie. 

Momenteel beschikken we een traineeship gericht op elektrotechniek, 
mechanisch techniek en elektromechanische vlak.

BEN JIJ 
NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN 
NAAR WAT 
ER VOOR JE 
MOGELIJK IS? 

KOM ONS DAN 
BEZOEKEN 
TIJDENS HET 
JOB EVENT! 



WERKEN IN HET ZOL ... IETS VOOR JOU?
EENGEZONDEAMBITIE.BE

Als maatschappelijk bewust ziekenhuis om-
ringt het ZOL zijn patiënten met de allerbeste 
zorgen. Ook onze medewerkers koesteren we 
bewust, want zij zijn dé drijvende kracht ach-
ter onze dienstverlening. En daar gaan we als 
werkgever best ver in...

Een goed evenwicht zoeken tussen werk en 
privé, dat is voor het ZOL een echte prioriteit. 
Alleen zo blijven onze mensen elke dag tevre-
den, loyaal en optimaal presteren. Op alle vlak-
ken streven we ernaar om flexibele oplossin-
gen te zoeken en motiverende initiatieven te 
lanceren. Als dat geen gezonde ambitie is!

ZOL | Schiepse Bos 6 | 3600 Genk



Bij LM Plus gaan we niet alleen voor 
meer voordelen, dienstverlening en 
service voor onze leden, maar ook  
voor meer jobtevredenheid bij onze 
medewerkers!

Plus

De vacatures bij LM Plus kan je vinden op www.LMPlus.be.
Contacteer de dienst HR van LM Plus op het nummer 0800 17 417.

Jobbeurs.indd   1 7/01/19   09:31

ANL Plastics in Wellen ontwikkelt en 
produceert gethermoformeerde 
kunststofverpakkingen op maat voor de 
food- en non-foodsector. Opgericht in 
1938, is ons familiebedrijf een begrip 
geworden op de Europese markt, met 
productiesites in België, Frankrijk en 
Polen.

Wij stellen vandaag ruim 400 mede- 
werkers te werk die zich gedreven 
inzetten met een grote vak- en markt-
kennis. Om onze sterke positie als 
koploper in de verpakkingssector te 
behouden, focussen we bewust op 
innovatie, technologie en duurzaam-
heid. Daar is ons state-of-the-art 
machinepark een mooi bewijs van. 
Bovendien investeren we sterk in 
getalenteerde mensen zoals jij!

Wij geloven in de toekomst én in jou

• accountancy
• supply chain
• marketing
• customer service

• product design
• engineering & maintenance
• ICT
• …

Start je carrière meteen goed & groei met ons mee! 
Stel je kandidaat via mail naar HR@anl-plastics.be en overtuig ons van je kwaliteiten.

Meer weten? Kijk op www.anlplastics.be

Zit jij in je laatste jaar of ben je net afgestudeerd?
Of zoek je een uitdagende stageplaats in een technische omgeving? 

ANL Plastics is continu op zoek naar hands-on bachelors (m/v) in diverse domeinen:

“We bieden een technologisch hoogstaande werkomgeving waar leergierige medewerkers op de juiste plaats
zijn. We kijken eerder naar de competenties, het enthousiasme en de gedrevenheid dan naar de achtergrond
van kandidaten. Een hands-on mentaliteit en dingen snel willen oppikken, dat zijn zaken waaraan wij belang
hechten.
Ben jij zo iemand, dan krijg je bij ANL Plastics alle kansen en doorgroeimogelijkheden, samen met de
nodige opleidingen, zowel intern als extern. En dat in een bedrijf dichtbij huis - in hartje Limburg - dat
tegelijk internationaal zijn mannetje weet te staan. Wij blijven constant in beweging door te innoveren en te
investeren. Voor onze mensen ligt de weg naar uitdagend en veelzijdig werk dus wagenwijd open.” 



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? 

JOBEVENT

Hoe bereid ik  
me voor op  
het jobevent?

ALVAST ENKELE OPDRACHTEN OM JEZELF OP TE WARMEN:

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…



Hoe bereid ik  
me voor op  
het jobevent?

4. WAT HEBBEN WIJ JOU DIT JAAR NOG TE BIEDEN?
Directie student biedt een reeks groepssessies aan in functie van uitstroombegeleiding.

• In samenwerking met VDAB
 – Afstuderen en op de arbeidsmarkt komen

Tijdens deze sessie kom je te weten wat er van je verwacht wordt nadat je afstudeert en waar je 
terecht kan voor hulp. 

 – Werken in het buitenland – grensarbeid
Tijdens deze sessie wordt meer informatie gegeven over de praktische kant en alles wat je moet 
weten over werken in het buitenland.

• In samenwerking met Randstad
 – Workshop ‘succesvol solliciteren’

Randstad biedt je de unieke gelegenheid om de fijne kneepjes van het solliciteren te leren en zo 
je (toekomstige) droomjob in de wacht te slepen.

 – Training ‘Talent match’
Je leert een onderscheid te maken tussen potentiële beroepen en functies op de arbeidsmarkt, 
zowel taak-inhoudelijk als vanuit de gevraagde competenties. Je vergaart inzicht in je eigen 
talenten en energiefactoren en je leert deze te linken aan verschillende jobs.

Meer praktische info over deze workshops zullen in het voorjaar via de website en de nieuwsbrief verspreid 
worden. 

3. STEL EEN EIGENTIJDS CV OP

Zowel op papier als een online CV (vb linked-in account) zijn vandaag de 
dag een must:

• 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.

• Online CV – LinkedIn accountOp zoek naar een baan? Dan heb je ongetwijfeld als eens van LinkedIn 

gehoord. Dit sociale netwerk is het ultieme hulpmiddel om online te 

netwerken en een job te vinden. Maar werk zoeken via LinkedIn doe je 

maar beter niet onvoorbereid. Deze do’s en dont’s helpen je op weg! 

(bron: accentjobs.be) – Maak een uitgebreid LinkedIn-profiel aan
Je profiel op LinkedIn is je visitekaartje. Het is het eerste wat 

werkgevers en rekruteerders te zien krijgen als ze op je naam 

klikken. Werk zoeken op LinkedIn staat of valt met je profiel, dus 

steek er de nodige tijd in. Geef een gedetailleerd overzicht van je 

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

foto en vergeet ook je belangrijkste vaardigheden niet op te 

lijsten. Daarnaast kan je eventueel ook een portfolio of behaalde 

certificaties toevoegen. – Voeg relevante contacten toe en verzamel aanbevelingen

Je contacten zijn de snelste weg naar een nieuwe job. Op 

voorwaarde dat ze relevant zijn natuurlijk. Voeg geen onbekenden 

toe, maar alleen bekenden die een verrijking zijn voor je 

professionele netwerk. Je kunt je LinkedIn-contacten rechtstreeks 

aanspreken, maar ook indirect zijn ze vaak een waardevolle bron 

van informatie. Als ze een vacature posten, belandt die rechtstreeks 

in je nieuwsoverzicht. Handig toch? Vraag ook om een aanbeveling, 

want die is goud waard. – Volg de juiste groepen en gebruik de jobzoeker

Als je werk zoekt op LinkedIn, kan het interessant zijn om enkele 

zorgvuldig uitgekozen LinkedIn-groepen te volgen. Professionele 

gelijkgezinden wisselen er niet alleen van mening over de 

sector maar plaatsen er ook geregeld vacatures. Zo mogelijk 

nog interessanter is de jobsectie van LinkedIn. Via de handige 

zoekfunctie kan je zoeken volgens verschillende criteria, zoals 

sector, regio, functie,... Ook LinkedIn pagina’s van rekruteerders 

kunnen je op weg helpen.  – Werk zoeken op LinkedIn staat niet gelijk aan spammen

Niets zo vervelend als spam. Ook bij een netwerksite als LinkedIn 

zijn spampraktijken not done. Stuur geen berichten naar volslagen 

onbekenden, post of deel geen irrelevante berichten, … Potentiële 

werkgevers of rekruteerders zullen die sowieso negeren, en ze 

brengen je professionele imago schade toe.

 – Maak geen spelfoutenDe 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.



In een jobadvertentie van Het Belang van Limburg 
had ik gelezen dat Greenyard Prepared 
iemand zocht met mijn diploma, bachelor voeding 
en dieetkunde  als medewerker in het labo”, zegt 
Hanne Zoons.  “Via een klasgenote die hier al 
werkte, had ik al positieve commentaren 
opgevangen.  Goede sfeer, veel afwisseling, 
doorgroeikansen, dichtbij huis, stabiel bedrijf, …  
Het klonk me allemaal als muziek in de oren. Ik 
heb dan ook niet geaarzeld om te solliciteren 
en mocht na de selecties aan de slag als 
procescontroleur.  
Nog eens 3,5 jaar later vond Hanne de tijd rijp 
voor een volgende stap. “Ik zag een interne 
vacature voor productontwikkelaar en dat sprak 
me inhoudelijk erg aan. 

Hanne Zoons 

Ik was aan het einde van de selectieprocedures heel 
blij om deze job te mogen invullen. Aangezien het de 
bedoeling was om iemand op te volgen die met 
pensioen ging, kreeg ik ruim de tijd om mij in te 
werken. Ik werd dus niet zomaar voor de leeuwen 
geworpen.” Het is weer iets heel anders, maar met de 
nodige opleidingen lukt het vrij aardig. Weldra staan er 
nog enkele vervolmakingcursussen op de agenda.”  
  
En zo gaat Hanne iedere morgen fluitend naar het 
werk. “Dat klopt. We hebben zelfs geen teambuilding 
nodig om ervoor te zorgen dat hier altijd een goede 
sfeer heerst!” 
 

Op jobs.greenyardprepared.com lees je nog meer getuigenissen en 
vind je ook steeds onze recente openstaande vacatures 

Wie is Cegeka?

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.

Young Graduates jobs zijn 
onder andere  CIO van de 
toekomst, ERP consultant, 
developer, system engineer, 
functioneel analist, ... 

Wil je ook werken voor een Top 
Employer? 

WWW.CEGEKA.COM/JOBS

 Kom naar onze Young Graduates events!

Studeer je binnenkort af en wil je graag ontdekken welke 
richtingen je uit kan met je diploma binnen een groeibedrijf? 
Kom naar onze info- en netwerkavond met walking dinner!

Reeds op zoek naar een vaste job? Krijg de kans om Cegeka 
beter te leren kennen tijdens één van de Meet & Sign 
sollicitatiedagen of -avonden. Is er een match? Dan ga je 
dezelfde avond nog naar huis met een contractvoorstel!

Info-en netwerkavond What’s Next?!

Meet & Sign sollicitatiedag of -avond

19/02  
Hasselt

14/03  
Hasselt

28/03  
Gent

4/04  
Gent

28/02  
Leuven

21/03  
Leuven

www.cegeka.com/whatsnext2019

www.cegeka.com/meetsign2019

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

18u-22u

9u-17u of 17u-22u



Tijd voor de volgende ‘big step’ in jouw leven? Dan heeft Realdolmen 
goed nieuws voor jou! Wij zijn op zoek naar jong consultancy-
talent om ons team te versterken. In een intensief en hoogstaand 
trainingsprogramma word je klaargestoomd voor het échte werk. 
Ben jij de rol van Junior Consultant waardig? Ontdek het via de 
acADDemICT tracks van Realdolmen!

Iets voor jou? Surf naar jobs.realdolmen.com of 
stuur een mailtje naar acaddemicts@realdolmen.com a Gfi Group company

ARE YOU READY FOR THE
NEXT STEP IN YOUR LIFE?

YOU MUST BE THE JUNIOR CONSULTANT WE ARE LOOKING FOR!



ASSISTANT ACCOUNTANCY
Functie: Je staat in voor de afsluiting, rapportering (tussentijds en jaarlijks) en volledige 
opvolging van de aan jou toevertrouwde dossiers. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen 
van de jaarrekening, de nodige verslaggeving en de fiscale aangiftes (directe belasting).

Profiel: Je genoot een bacheloropleiding accountancy-fiscaliteit, aangevuld met een 
bachelor-na-bachelor. Als persoon beschik je over goede communicatieve vaardigheden 
en ben je zeer nauwkeurig in jouw werk. 

ASSISTANT CONSULTANTS
Functie: Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en het uitvoeren van diverse 
administratieve taken. Je draagt zorg voor de aansluitingen en formaliteiten van 
de klanten/werkgevers richting fiscus, RSZ en andere instanties. Je coördineert de 
maandelijkse loonadministratie voor Belgische en buitenlandse bedrijven.

Profiel: Je genoot een bacheloropleiding rechtspraktijk of sociaal-agogisch werk optie 
personeelswerk en bent vooral geïnteresseerd in sociale wetgeving. Als persoon beschik 
je over goede communicatieve vaardigheden en ben je zeer nauwkeurig in jouw werk. 
Goede kennis van het Engels is vereist. Kennis van het Duits is een pluspunt.

ASSISTANT PARALEGAL
Functie: Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse administratieve 
taken en hebt daarmee een belangrijke ondersteunende functie. Je neemt onder meer 
opzoekingswerk voor je rekening en helpt bij de voorbereiding van dossiers en het 
doorzoeken daarvan. Daarnaast, zorg je voor de begeleiding en afwerking van een 
veelheid aan juridische formaliteiten gerelateerd aan “ondernemingen” in de brede zin. 

Profiel: Je genoot een bacheloropleiding rechtspraktijk en hebt een brede interesse 
in het recht. Als persoon beschik je over goede communicatieve vaardigheden, een 
uitmuntende schrijfstijl en ben je zeer nauwkeurig in jouw werk. Een goede kennis van 
het Engels en Frans is vereist.

WIJ ZIJN NOG  
OP ZOEK NAAR  
RECHTERHANDEN

INTERESSE?  
Ontdek al onze vacatures op maetwerk.vanhavermaet.be

HASSELT - BRUSSEL - GENK - HERENTALS - LOMMEL 

Around 45 business and technical minded warriors mating to create outstanding 
digital experiences. Ready for the challenge? Let’s grow together our personal life, 
professional skills and, of course, our balance account by the end of the month.

WWW.DES IGN ISDEAD .COM

WHAT TOOLS DO WE LIKE

D ISCOV E RY ANALYS I S DES I GN DEVELOP I TERAT I ON

WHAT SERVICES DO WE COVER

IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE. 
TO GO FAR, GO TOGETHER!

V I S I T  O U R  B OOT H  &  L E T ’ S  C OM E  TO G E T H E R .



SBB doet 
talent groeien

Op zoek naar een uitdaging in accountancy, 
fiscaliteit of milieuadvies? SBB Accountants & 
Adviseurs is het grootste Vlaamse accountants- 
en advieskantoor met meer dan 20.000 klanten, 
30 vestigingen en 450 medewerkers. Maak je 
groeiambities waar en versterk ons team!

Onze troeven voor jou:
– grootste Vlaamse accountantskantoor
– gezonde groeiambities
– sterk in advies
– no-nonsense mentaliteit
– jobs met afwisselende taken
– voluit leer- en ontwikkelingskansen
– gezond evenwicht werk en privé
– aantrekkelijk verloningspakket
– een job in eigen regio

Wil je ook deel 
uitmaken van ons team? 

Bezoek ons op de jobbeurs en 
solliciteer online. Surf naar sbbjobs.be

Bij ons 
     leeft het

Regelmatig zoeken wij:

• Administratief medewerkers (m/v)
• Dossierbeheerders (m/v)
• Maatschappelijk werkers (m/v)
• Educatief werkers (m/v)
• IT-ers

Solliciteer online via www.cmjobs.be. Heb je nog vragen? 
Neem contact op met de dienst HR van CM Limburg op het nummer 011 28 05 82.

   Ruimte voor initiatieven
                  Uitdagende projecten

Werk en privé in evenwicht
Competitief en veelzijdig loonpakket



Diploma op zak?
Klaar om de arbeidsmarkt te veroveren? 

Maar je weet niet precies welke richting je uit wil? 

Kom dan eens praten! Want Actief luistert graag naar wat jij zoekt in een job.  
Om daarna de perfecte match te vinden binnen ons jobaanbod. Zo switch je in  

no time tussen de schoolbanken en je eerste job!

Tot op de PXL jobbeurs!

www.actief.be

Pssst… 
Kom eens 
praten!

M i l i t a i r,  e e n  j o b  m a a r 
n é t  i e t s  a n d e r s  . . .

Defensie rekruteert bachelors
Bezoek ons op: www.mil.be/jobsite

Consulting - Engineering - IT Assessments
.NET & JAVA specialist

Nexios IT Belgium
Telecom Gardens

Medialaan 36 - 1800 Vilvoorde

Tel.: +32 (0) 2 270 47 33
info@nexiosIT.com - www.nexiosIT.com

Het kantoor met een visie en missie

Accountancy – Audit – Controlling – 
Debiteurenbeheer – CFO Services

Familiair: werken in een ongedwongen sfeer

Interactief: een waaier aan activiteiten

Nauwgezet: toegewijd om alles tot een goed einde te brengen

Verbonden: one for all, all for one

Integer: respect, vertrouwen en eerlijkheid zijn belangrijk

Snel: proactieve partner in financiële taken en/of inzichten

Inzichtelijk: focus op het analyseren van cijfers

Ondernemend: gepassioneerd door het succes van zijn klanten

Nuchter: gezond boerenverstand

Zie jij jezelf in één van onze bovenstaande 
waardes en wil je voor ons werken? Breng ons 
dan zeker een bezoek tijdens de jobbeurs 
en/of breng je CV binnen en maak kans op 
filmtickets.

Hasselt – Borgloon
Antwerpen – Brussel
Sint-Niklaas - Kortrijk



   m/v    
Zorgmedewerkers

RAADPLEEG ONZE VACATURES OP WWW.INTEGROZORG.EU

Integro vzw wilt als grootste Limburgse 
niet-commerciële woonzorggroep de 
hoogst mogelijke kwaliteit van wonen en 
zorg bieden. Hiervoor gaan de acht 
woonzorgcentra van Integro op een 
integere wijze om met haar bewoners, 
medewerkers en middelen. 
Onze 900 betrokken en bezielde mede-
werkers voelen zich mede-eigenaar van
Integro en vormen in dit opzet een 
essentiële schakel. Dit krijgt vorm in 

een cultuur van medezeggenschap, 
gedragenheid en medeverantwoorde-
lijkheid. Liggen waarden als integriteit, 
bezieling en vertrouwen jou nauw aan 
het hart? Vind je veiligheid, luisterbereid-
heid en medemenselijkheid belangrijk? 
Kortom, zorg met hoofd, hart en handen. 

Dan ben jij wellicht de verpleegkundige, 
ergo- of kinesitherapeut, hoofdverpleeg-
kundige, … die wij zoeken!

Integro vzw: WZC Cecilia, Alken  |  WZC Voorzienigheid, Bocholt  |  WZC De Olijfboom, Genk
WZC St.-Jan Berchmans, Hamont  |  WZC Het Park, Neeroeteren  |  WZC St.-Jozef, Neerpelt

WZC Immaculata, Overpelt  |  WZC Home Elisabeth, Sint-Truiden

VOOR ONZE WOONZORGCENTRA 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

Integro-ADV-277x418.indd   2 5/11/17   14:28
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ANTWERPEN - HASSELT - HERENTALS - LOMMEL
011 30 35 00 - motmans@motmansenpartners.be - www.motmansenpartners.be

Straks wacht de grote, spannende arbeidsmarkt. Jij bent hongerig en brandt  
van ambitie. Wij weten dat jouw eerste job meteen de toon zet voor de rest  
van je carrière. Bij Motmans & Partners sturen we jouw ambities meteen de  
juiste richting in. Zo hoef jij alleen maar te focussen op groeien. Kom je mee?

Motmans & Partners, Leading ambition

WAT IS JOUW GOUDEN ZET?
Vaarwel studies!

Verpleegkundigen
(Medical) Management Assistants

Ergotherapeuten

Bijzonder veelzijdig,
dat is de wereld 
van UZ Leuven 

Kom kennismaken 
met UZ Leuven tijdens het 

PXL jobevent op 12 februari

in Hasselt en ontdek jouw 
loopbaankansen.

UZ Leuven is een van de 

grootste ziekenhuizen van België en 

een absolute voortrekker in patiëntenzorg, 

opleiding en onderzoek. Bijna 10 000 professionals 

geven elke dag het beste van zichzelf in 160 uiteenlopende 

functies. Als Top Employer biedt  UZ Leuven alle medewerkers 

volop kansen om zich een loopbaan lang te ontwikkelen. Zo dragen zij elk 

in hun discipline bij aan een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. Momenteel 

hebben wij interessante vacatures voor:

Surf naar  jobs.uzleuven.be voor meer info 
over onze vacatures en solliciteer online.

Kies voor een job met toekomst!

Hey! 
Hoe zit
het met 
jouw CV? 
Wij moeten je het waarschijnlijk niet 
vertellen maar met een goed CV 
verover je in 1-2-3 de job die jou op het 
lijf geschreven is.

Bezoek daarom onze Liantis stand 
en ontdek er praktische tips voor 
een ijzersterk CV en een heleboel 
interessante vacatures.

Benieuwd naar al onze vacatures? 
Neem dan een kijkje op liantis.jobs

Bezoek op 
12 februari tussen 

13 en 16 uur onze stand 
op het jobevent in 
PXL-Congress te 

Hasselt!

BEZOEK DE PHOTOBOOTH &
ONTVANG JE PROFESSIONELE 

PROFIELFOTO

 
 
 

 
 

KICKSTART JE CARRIERE 



Wij zijn een Belgische groep met een 
innovatief netwerk en een oprechte 
focus op het ondernemerschap. Bij De 
Cronos Groep kom je in contact met de 
allernieuwste technologieën. 

We werken als team samen om de 
meest vooruitstrevende ideeën vorm 
te geven.  Onze missie is om iedereen 
met talent alle kansen te bieden en 
hen te laten groeien in hun carrière 
met de mogelijkheid om zelf 
ondernemer te worden. 

TECHNOLOGIE

INNOVATIE 
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Eiffage 
Eén van de Europese leiders
in bouw en concessies 

65000
medewerkers omzet

15 Md€

werven per jaar

100000

Ontdek al onze vacatures op  
www.ei� agebenelux.com
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GEEF JE CARRIÈRE EEN 
VLIEGENDE START MET ACV GO
Begin met een gerust hart aan je eerste job, voor maar 33 cent per dag
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ACV lanceert ACV GO, een uniek lidmaatschap waarmee je als jongere tot 25 jaar kan 
genieten van alle steun die je nodig hebt bij het begin van je loopbaan. Van loon- en 
loopbaanadvies tot juridische bijstand, van individuele belangen tot collectieve akkoorden voor 
alle werknemers. En dat gedurende 1 jaar voor maar 10 euro per maand. Of 33 cent per dag. 
Geniet van échte duurzame solidariteit. Lees er alles over op www.acvgo.be

ACV-PosterA2_02.indd   1 30/07/15   17:56

JONGER DAN 25?  

START VAN JE LOOPBAAN?

Met ACV GO krijg je alle steun, 
bescherming en info die je nodig hebt bij de 
start van je loopbaan. 

www.acv-go.be

Maak mee
de toekomst

bij KBC!
Maak 

het mee en 
solliciteer nu: 
kbc.be/jobs

KBC_ADV_jobbeurs_PXL_128x190_V2.indd   1 20/12/2018   15:40

Pastoor Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder | Tel.: 011 71 50 00 | Fax: 011 71 50 01

BENIEUWD NAAR ONS UNIEKE ZIEKENHUIS?
• Bezoek ons op de PXL jobbeurs in Hasselt op 

dinsdag 12 februari

• Ontdek onze troeven en jouw kansen op 

WWW.SFZ.BE

Altijd
in 
bew

e-
ging

Degelijkebegeleiding

Doorgroei-kansen

Investeren
in mensen Personal

touch

OMDAT ZORG TEAMWERK IS

Kom je terecht in het Sint-Franciscusziekenhuis, dan merk je het meteen… Onze organisatie 
is continu in beweging. Onze gedreven medewerkers staan dagelijks paraat om veilige en 
kwaliteitsvolle zorg te bieden mét een ‘personal touch’. 

Vanaf je eerste werkdag word je goed begeleid en ook nadien kan je rekenen op 
permanente opleidingen, uitdagende groeikansen en een gezonde balans tussen werk en 
privé. Het SFZ staat zo meer dan ooit aan je zijde!



Wil jij als jonge schoolverlater ook de beste versie van jezelf worden? 

Scania Parts Logistics blijft groeien en is daarom momenteel op zoek naar: 

• Marktverantwoordelijken

• Material planners

• Teamleaders warehouse

Solliciteer via www.scaniapartslogistics.com

Een familiaal gevoel bij één van de grootste privéwerkgevers in Limburg, en dat in een internationale 

setting? Welkom bij Scania Parts Logistics in Opglabbeek! 

Wij zijn een logistiek bedrijf in volle groei waar de medewerkers mee het succes bepalen. Samen zetten 

we onze schouders onder een eersteklas service. Dagelijks vertrekken duizenden Scania-onderdelen 

vanuit ons magazijn naar onze klanten wereldwijd. 

De informele sfeer, open bedrijfscultuur en teamspirit zorgen elke dag weer voor lachende gezichten in 

ons bedrijf.  Dankzij de fl exibele werkuren blijft die lach ook hangen als je op het einde van je werkdag 

hier buiten stapt, tijd genoeg voor hobby’s en vrienden! Door ruimte voor inspraak, individuele vrijheid en 

een goede coaching willen wij dat onze medewerkers echt de beste versie van zichzelf kunnen worden.

WELKOM BIJ DE FAMILIE!
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VAN BACHELOR BIOTECHNOLOGIE 
(HOGESCHOOL PXL) 

NAAR MASTER BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN (UHASSELT)

Zeven jaar geleden wist ik welke richting ik uit wou, maar ik voelde 
me nog niet klaar voor de universiteit. Na een mislukt jaar aan de 
universiteit besloot ik om een professionele bacheloropleiding 
Biotechnologie te volgen, waarin ik kon groeien als student. De 
persoonlijke aanpak, de vele praktijklessen en lange stageperiode 
hebben me doen groeien van een typische ‘luie’ student naar 
een wetenschapster die gepassioneerd is in wat ze doet. Na deze 
drie jaar was ik wél klaar om door te schakelen naar Biomedische 
Wetenschappen aan de universiteit. Op het vlak van onder meer 
planning, aanpak, projectmatig denken en laboratoriumtechnieken 
had ik zelfs voorsprong op mijn medestudenten. De combinatie 
van een masterdiploma en een praktijkgerichte professionele 
opleiding maakt me een stuk interessanter voor potentiële 
werkgevers. Ik ben nu net afgestudeerd, en denk erover om te 
gaan doctoreren. 

ZINA RAYMAEKERS 

VAN BACHELOR LERAAR SECUNDAIR 
ONDERWIJS (HOGESCHOOL PXL)

NAAR MASTER PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN (KU LEUVEN)

Nadat ik in 2004 afstudeerde aan de lerarenopleiding van 
Hogeschool PXL kon ik in Don Bosco Haacht meteen voltijds 
aan de slag in het BSO. Daarbij kwam ik steeds meer in 
aanraking met zogenaamd ‘moeilijke’ jongeren die met hun 
gedrag een hele klas konden meeslepen in een negatieve 
sfeer. Als leerkracht was ik onvoldoende opgeleid in kind- 
en contextproblemen. Daarom besloot ik in 2011 een 
schakelprogramma pedagogische wetenschappen te volgen 
aan de KU Leuven. In 2014 behaalde ik er mijn masterdiploma 
in de orthopedagogiek. In het laatste masterjaar deed ik een 
stage op de kinderpsychiatrische afdeling van het OPZ in 
Geel, waar ik intussen al een jaar werk als orthopedagoog. 
Mijn praktijkgerichte opleiding aan Hogeschool PXL en mijn 
meer theoretische aan de KU Leuven vormen samen de 
ideale pedagogische basis voor mijn huidige job.

MIEKE BECKERS

VAN GRADUAAT VERPLEEGKUNDE  
(PIVH) 

NAAR BACHELOR VERPLEEGKUNDE 
(HOGESCHOOL PXL)

Nadat ik mijn diploma als HBO5 Verpleegkundige behaalde 
ging ik al snel aan de slag als thuisverpleegkundige en 
diabeteseducator. Toch wilde ik mij professioneel verder 
ontplooien, en ik vond een nieuwe uitdaging in de brugopleiding 
tot bachelor Verpleegkundige aan Hogeschool PXL. Mijn 
praktische vaardigheden kregen een update en werden 
wetenschappelijk onderbouwd in deze opleiding. Ik leerde 
om het zorgproces kritisch in vraag te stellen en ontwikkelde 
een sterkere focus op het vak. Door de methodiek van het 
Probleemgestuurd Onderwijs kreeg ik de smaak voor levenslang 
leren echt te pakken. Maar vooral: de extra bagage van de 
bacheloropleiding geeft mij als coach stevigheid en rust. Ik 
leerde een team inhoudelijk en groepsdynamisch ondersteunen 
en uitdagen. Zo kon ik een nieuwe stap zetten, en werd ik 
onlangs hoofdverpleegkundige bij het Wit Gele Kruis Limburg.

ILSE TIMMERMANS

Zina Mieke Ilse

Studeren
   en doorstromen

Wanneer je start in het hoger onderwijs denk je misschien 
al aan verder studeren na je diploma. Of misschien studeer 
je al, en wil je je studieloopbaan een andere wending geven. 
Hiervoor bestaan heel wat mogelijkheden.

Zoals blijkt uit het schema hiernaast is de mogelijkheid 
om te schakelen van een professionele bachelor naar een 
academische master en vanuit een graduaatopleiding naar 
een professionele bachelor decretaal voorzien. 

Schakelen kan naar elke universiteit. Om dit schakelen 
te vergemakkelijken hebben we een preferentiële 
samenwerking met de UHasselt, onze associatiepartner.
Voor de opleidingen die niet door de UHasselt worden 
aangeboden werken we samen met de KU Leuven. 

Schakelen van een graduaatsopleiding naar een 
professionele bachelor is mogelijk  
 via een vervolgtraject.

GETUIGENISSEN



Levenslang
     leren

WERKEN EN STUDEREN
Voor alle opleidingen aan Hogeschool PXL kan je, afhankelijk 
van je werksituatie, faciliteiten aanvragen als werkstudent. 
Volgende bacheloropleidingen hebben bovendien een traject 
op maat uitgewerkt, speciaal voor werkstudenten. 

• Professionele bachelor in de Bouw (afstandsonderwijs)
• Bachelor in de Verpleegkunde  (avondonderwijs)
• Bachelor in de Ergotherapie (A-traject)
• Bachelor in het Sociaal werk, afstudeerrichting  

Maatschappelijk werk (Sociaal werk²)
• Bachelor in de Toegepaste informatica (Switch2IT)
• Leraar lager onderwijs (Educatieve bachelor)

www.pxl.be/werkenenstuderen

VERKORTE 
BACHELOROPLEIDINGEN
Heb je een bachelor-, master- of graduaatsopleiding achter 
de rug, dan bieden we voor heel wat bacheloropleidingen 
een verkort programma aan. 

VERKORTE EDUCATIEVE 
BACHELOROPLEIDING 
SECUNDAIR ONDERWIJS
De vroegere specifieke lerarenopleiding, ook bekend als 
D-cursus of GPB, wordt vanaf academiejaar 2019-2020 
aangeboden door de hogescholen. Wie een bachelordiploma 
heeft en wil verder studeren als leraar secundair onderwijs 
kan hiervoor binnenkort terecht bij PXL-Education. 

VERKORTE EDUCATIEVE 
MASTEROPLEIDING IN DE 
KUNSTEN
Ben je in het bezit van een master in Audiovisuele Kunsten, 
Beeldende Kunten of Productdesign, dan kan je leraar 
worden via de Verkorte educatieve masteropleiding in de 
kunsten, vroeger bekend als de specifieke lerarenopleiding.

www.pxl-mad.be/specifieke-lerarenopleiding

MICRO-DEGREES
In een vooruitstrevende en snel ontwikkelende samenleving 
is het belangrijk om up to date te blijven. Hogeschool PXL 
komt hieraan tegemoet door onder meer ‘micro degrees’ 
aan te bieden. Het gaat om opleidingsonderdelen uit onze 
bacheloropleidingen die je apart kan volgen. Wanneer 
je slaagt voor de examens behaal je een creditattest of 
‘micro degree’, waarmee je je kennis kan bewijzen. Het 
studieprogramma voor een ‘micro degree’ kan je naargelang 
je persoonlijke behoefte samenstellen in overleg met de 
trajectbegeleider van de betrokken bacheloropleiding.

www.pxl.be/micro-degrees

DIPLOMACONTRACT, 
CREDITCONTRACT, 
EXAMENCONTRACT
Ook het regulier dagonderwijs biedt mogelijkheden voor 
volwassenen en werkstudenten. Je kan inschrijven voor 
een volledige opleiding (diplomacontract), één of meerdere 
opleidingsonderdelen via micro-degrees (creditcontract) of 
enkel voor het afleggen van examens (examencontract).

BACHELOR-NA-
BACHELORS, 
POSTGRADUATEN, 
KORTLOPENDE 
OPLEIDINGEN
Ten slotte bieden we heel wat specialisatie-opleidingen aan, 
gaande van bachelor-na-bachelors tot postgraduaten en 
kortlopende opleidingen. Vervolgopleidingen kan je ook met 
je werk combineren;

www.pxl.be/vervolgopleidingen

Hogescholen van vandaag zijn toegankelijk voor mensen 
van alle leeftijden. Afhankelijk van je vooropleiding, 
werksituatie, interesses en competenties zijn er tal van 
mogelijkheden.



Bedankt  
   dat je erbij was!

Standhouders 

       op het jobevent 2019

3-it

3-it.be

aariXa

aarixa.be

ABN

abn.be

Accenture

accenture.com

Acerta

acerta.be

Actief Interim

actief.be

ACV

acv-limburg.acv-online.be

Agilitas

agilitas.be

AllPhi

allphi.eu

Altez

altez.eu

Amplexor

amplexor.com

Anankei

anankei.com

ANL Plastics

anlplastics.be

Aperam Genk

aperamgenk.be

ARP

arp.be

ASAP

asap.be

Ausy Consulting

ausy.be

Axxes

axxes.com

az Vesalius

azvesalius.com

Bechtle direct

bechtle.be

Belfius Bank & Verzekeringen
belfius.be

Bewire

bewire.be

Bloovi

bloovi.me

Brouwerijen Alken-Maes
alken-maes.com

Callexcell

callexcell.be

Care Talents

caretalents.be

Cegeka

cegeka.be

CIB-Limburg

cibweb.be

CM Limburg

cm.be

Codious

codious.io

Colas Belgium

colas.be

Cronos Group

cronosgroep.be

De Voorzorg

devoorzorg.be

Defensie

mil.be

Deloitte Belgium

deloitte.com

Democo Group

democogroup.be

Designs is Dead

designsisdead.com

dotNET academy

dotnetacademy.be

Eiffage

eiffagebenelux.com

Engie

jobs.engie.com/belgium

Essec Telecom Systems
essecgroup.be 

Ethias

ethias.be

Euricom

euri.com

Eurofins Digital Testing
eurofins-digitaltesting.com

Exellys

exellys.com

EY

ey.com

Federale Overheidsdienst Financiën
jobfin.be

Fiducial

fiducial.be

Fineko

fineko.be

Finvision

finvision.be

Fiscale Hogeschool
fhs.be

Foederer DFK

foederer.be

Geos Laboratories

geos-laboratories.com

Greenyard Prepared
jobs.greenyardprepared.com

H. Essers

jobs.essers.com/bediende

Haex Bouwonderneming
haex.be

Hegge

hegge.be

Hogeschool PXL

pxl.be

Houben

houbennv.be

ICASA

icasa-group.com

Info Support

carriere.infosupport.com

Integro

intergrozorg.eu

Inuits

inuits.eu

IT4IT Services

it4itservices.com

Itzu Jobs

itzujobs.eu

JArchitects

jarchitects.be

JBC

jobs.jbc.be

Jessa ziekenhuis

ikvraaghetaan.be

JIDOKA

jidoka.be 

Jobat Media

jobat.be

Jobcare

jobcare.be

Juvo

juvo.be

KBC Bank

kbc.com

Konvert

konvert.be

KPMG

mykpmg.be

KU Leuven

kuleuvencareers.be

Kuehne + Nagel

be.kuehne-nagel.com

Lambrechts

lambrechts.be

Liantis

liantis.be

Lidl Belgium

werkenbijlidl.be

LM Limburg

lm.be/limburg

LolaLiza

lolaliza.com

Mariaziekenhuis

mznl.be

Mediasoft

mediasoft.be

Motmans & Partners
motmansenpartners.be

Nexios IT

nexiosit.com

Open Universiteit Studiecentrum Hasselt openuniversiteithasselt.be

Panasonic Energy Belgium
panasonic-batteries.com

PKF-VMB Limburg

pkf-vmb.be

Prato

prato.be

Punch Powertrain

punchpowertrain.com

PXL Career Center by Jobteaser
pxl.jobteaser.com

Q Jobs

qjobs.be

Randstad

randstad.be

Realdolmen

jobs.realdolmen.com

Remmicom

remmicom.be

ReMYND

remynd.be

Revalidatie & MS Centrum
msreva.be

Robert Half

roberthalf.be

Routz

routz.nl

SBB Accountants & Adviseurs
sbbjobs.be

Scania Parts Logistics
scaniapartslogistics.com

Sesmento

sesmento.be

Sharp Packaging Solutions
sharpservices.com

Sint-Franciscusziekenhuis
sfz.be

Sint-Trudo Ziekenhuis
sint-trudo.be

Skondras

skondras.be

Stad Hasselt

hasselt.be

Start People

startpeople.be

Stegmann Belgium

stegmann.be

Student.be

student.be

Synergie

synergiejobs.be

Talent in Motion Healthcare
talentinmotion.be

Talentus

talentus.be

Tectum Group

tectumgroup.be

Tempo-Team

tempo-team.be 

Tobania

tobania.be

Tradelec International
www.new.tradelec.be

Unipartners IT Services
unipartners.be

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
uzatrektaan.be

UrTalent

urtalent.be

UZ Leuven

uzleuven.be

Vaimo Benelux

vaimo.com

Van Havermaet

vanhavermaet.be

Vandersanden Group
vandersanden.be

Vanhout

vanhout.be

VDAB

vdab.be

Voka - Kamer van Koophandel
voka.be/limburg

Vynova

vynova-group.be

Wit-Gele Kruis Limburg
witgelekruis.be

Xplore Group

xploregroup.be

Ziekenhuis Maas & Kempen
zmk.be

Ziekenhuis Oost Limburg
eengezondeambitie.be


