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KIJK SNEL 
BINNENIN 
VOOR DE 
VACATURES

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

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

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

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

Hiervan getuigt ook het aantal 
aanwezige bedrijven op het Jobevent. 
We zijn dankbaar en vereerd dat zoveel 
standhouders interesse blijven tonen 
in het talent van onze hogeschool. Het 
versterkt het vertrouwen in onszelf, in 
onze afgestudeerden, en in de kwaliteit 
van onze opleidingen. Aan de studenten 
en alumni die op het Jobevent aanwezig 
zijn wens ik heel veel nuttige contacten 
en een succesvolle (start van hun) 
beroepsloopbaan!

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur Hogeschool PXL

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

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

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

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

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

JOHANN LETEN
gedelegeerd bestuurder
Voka – Kamer van Koophandel Limburg

MET SPECIALE 
DANK AAN:



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 de 
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.



BEWIRE 
DAAGT JE  
UIT ALS...

Agile 
Project 
Manager

Integration
Architect

NodeJS
Consultant

IT 
Business
Developer

Junior  
Full Stack 
Consultant

Java 
Backend
Consultant

Agile 
Functional
Analyst

Medior
Full Stack
Developer

Blockchain
Architect

Software
Delivery
Manager

Business
Innovation
Analyst

Blockchain
Developer

Scrum
Master

Allround 
Designer

Integration
Developer

Bewire is een ecosysteem van expertises en de professionele 

thuishaven van onze specialisten. Ben jij ook gepassioneerd door 

IT en digitalisering? Dan ben je misschien de volgende schakel 

die onze groep aanvult. Ons team bestaat namelijk uit drie 

onafscheidelijke luiken die zich verdiepen in project management, 

development en innovatie. Hierdoor zijn we een flexibele IT-

partner voor onze klanten en een vat vol kennisdeling, inspiratie en 

groeimogelijkheden voor onze werknemers.

JOUW THUISHAVEN

Solliciteer nu op www.bewiretalent.be
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thuishaven van onze specialisten. Ben jij ook gepassioneerd door 

IT en digitalisering? Dan ben je misschien de volgende schakel 

die onze groep aanvult. Ons team bestaat namelijk uit drie 

onafscheidelijke luiken die zich verdiepen in project management, 

development en innovatie. Hierdoor zijn we een flexibele IT-

partner voor onze klanten en een vat vol kennisdeling, inspiratie en 

groeimogelijkheden voor onze werknemers.

JOUW THUISHAVEN

Solliciteer nu op www.bewiretalent.be



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

Surf naar 
engie.be/jobs 

ENGIE werft 1 000 nieuwe collega’s 
aan om van dit land 
een rolmodel te maken 
in energie-ef� ciëntie!

Wil jij ons helpen 
deze uitdaging 
aan te gaan?

timisten?
Een job bij

de

engie.be/jobs 

ENGIE werft 1 000 nieuwe collega’s 
aan om van dit land 
een rolmodel te maken 
in energie-ef� ciëntie!

Wil jij ons helpen 
deze uitdaging 
aan te gaan?

timisten?
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Ga de uitdaging aan op kbc.be/jobs

Boordevol 
energie?

Vind net 
als Vanessa 

de juiste kicks, 
zowel in de ring 

als bij KBC.

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Company description 
 

TATA Consultancy Services Belgium NV. (TCS) operates on a 
global scale, with diverse talent base of over 436,000 
associates representing 149 nationalities, across 49 countries. We 
are one of the largest employers of women with 35.6% women 
employees. The Top Employers Institute has recognized us as a 
Global Top Employer in 2019. Our experts support top customers 
worldwide every day. From strategic IT consulting to innovative 
software solutions & services - at TCS you get to experience it all!  
 
Are traveling & gaining international work experience part of your 
ideal job? Are you a team player & want to make a difference in a 
global Top 4 IT services company? 
 
Grow@TCS – our European Talent Program - is the perfect 
launching pad for your career! 
 
Being a TCS trainee, you have the unique opportunity to 
experience working with diverse culture. You will embark on a 2-
month learning journey which will empower you to be part of project 
teams providing world class service to customer. E-learning & 
project-specific training will help you to easily integrate yourself into 
the IT industry. 
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waarvoor kan je bij ons terecht?

• coaching voor een goede start op 
de arbeidsmarkt (cv, motivatie-
brief, 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 school- 
verlaters

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

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

Meer info vind je op  
www.randstadyoungtalents.be

Solliciteren?
Laat je cv vooraf screenen door de 
online sollicitatiecoaches van VDAB 

via vdab.be/sollicitatiecoaching

Samen sterk voor werk
vdab.be

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 autonoom, 
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

20191223-AdvertentiePXL b.indd   1 23/12/2019   8:59:42



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

Op zoek naar een carrière als Digitale Xplorer?
Wij ontmoeten je graag!

JIJ HEBT TALENT,
 WIJ DE SLEUTEL !

Ga naar je Career Center 
en ontdek honderden bedrijven die 

op jou wachten :

... en vele anderen !

https://pxl.jobteaser.com



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!

Samen maken 
we meer 
mogelijk
Wij zijn op zoek 
naar gemotiveerde
collega’s.

WOONZORGCENTRA
      verpleegkundigen
      ergotherapeut               

jobstudenten verpleging en verzorging
 (weekend/vakanties)

VACATURES IN ONZE
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Meer info?
www.zorgleuven.be of 
bel 016 24 82 82. 
Solliciteer online via 
www.zorgleuven.be/
vacatures.

Regelmatig zoeken we ook kinderbegeleiders, 
zorgkundigen, huishoudhulpen en verzorgenden.

Jobevent hogeschool PXL_128,5Bx190H.indd   1 16/12/2019   15:10:05

Eiffage 
Eén van de Europese leiders
in bouw en concessies 

70000
medewerkers omzet

16,6 Md€

werven per jaar

100000

Ontdek al onze vacatures op  
www.ei� agebenelux.com

Enkele referenties

645 M€

omzet

medewerkers

2000

Eiffage Benelux
Passie, ervaring en knowhow

Verdeling
per activiteit

Vastgoed
4%

Waterbouwkundige 
werken & milieu-
activiteiten

19%

Bouw
Gebouwen: 83%
Burgerlijke bouwkunde: 17%

77%



Prepared

Greenyard Prepared  
uit Bree is op zoek  
naar talent!

Interesse? 
jobs.greenyardprepared.com 

What’s included? Challenging projects, supportive colleagues, 
motivating career opportunities, flexible benefits, on-the-job 
training and much more. Your future starts today!

That’s right! We know how to put the pedal to the metal, but you’ll get 
plenty of fun activities in return. Daily pool or PlayStation contests, 
team buildings, pre-weekend drinks and open bars to name a few. 
When we say all-in, it’s ALL-IN.

Tobania is a 100% Belgian Business & Technology Consulting firm. 
Today, we have more than 1000 Tobians exceeding the expectations 
of over 600 happy customers.

<Work hard, play hard>

Working at Tobania... 
an all-inclusive 
experience!

What’s included? Challenging projects, supportive colleagues, 
motivating career opportunities, flexible benefits, on-the-job 
training and much more. Your future starts today!

That’s right! We know how to put the pedal to the metal, but you’ll get 
plenty of fun activities in return. Daily pool or PlayStation contests, 
team buildings, pre-weekend drinks and open bars to name a few. 
When we say all-in, it’s ALL-IN.

Tobania is a 100% Belgian Business & Technology Consulting firm. 
Today, we have more than 1000 Tobians exceeding the expectations 
of over 600 happy customers.

<Work hard, play hard>

Working at Tobania... 
an all-inclusive 
experience!



MOVE THE WORLD 

jobs.nike.com 

 

Doe mee aan hét bootcamp van de zomer!
JUVO organiseert deze zomer een Data Native Bootcamp dat jij niet mag missen. 

In zes weken stomen we jou klaar tot een volwaardige Data Native Consultant. 
Kies uit twee trajecten: Software engineering (Java) of Data intelligence (BI). Onze 
ervaren trainers leren je de kneepjes van Java, AWS, Spring(Boot), BI, Python, SQL 
en nog veel meer. Bovendien doen wij er een schepje bovenop. Hoe? Door jouw 

skills aan te scherpen met presentatietechnieken, social media en projectmethodes. 

Maak een kickstart met JUVO! Want na het bootcamp kom (en blijf) je bij ons in 
dienst én pak je meteen een nieuw project aan bij een van onze klanten.

De it-factors van JUVO?
Persoonlijk groeipad - Opleidingen op maat
High-end projecten - Nieuwe technologieën

Veel fun en vettige vrijdagen
Open communicatie

Nijverheidsstraat 48/E, 2260 Westerlo
+32 14 72 39 72, info@juvo.be

Haast je 

naar de 

stand van 

JUVO

Schrijf je in voor het 

Data Native Bootcamp!

www.juvo.be

ADV_JUVO_BOOTCAMP.indd   1ADV_JUVO_BOOTCAMP.indd   1 4/01/20   02:214/01/20   02:21

For those who love 
to explore.
What impact will you make?
deloitte.com/be/mycareer © 2020 Deloitte Belgium



Stephanie Froidmont
VERPLEEGKUNDIGE HARTBEWAKING 

“Het lot van patiënten 

mee in handen hebben, 

maakt deze job  

heel uitdagend”

Bij het ZOL red je levens, 

wat je functie ook is.
Van de chirurg die een hartoperatie tot een goed einde brengt over de verpleegkundige die een afwijking op 
de monitor snel doorgeeft tot de medewerker van de schoonmaakdienst die het afgezwakte immuunsysteem 
van patiënten beschermt door te waken over een onberispelijke hygiëne. In het ZOL is iederéén een held.

Wij zoeken HELDEN in volgende domeinen:

Word net als Stephanie een held van het ZOL en solliciteer op www.heldenvanhetzol.be 

· Verpleegkunde
· Vroedkunde
· Medische beeldvorming

· Farmacie
· Paramedische zorg
· ICT

· Finance
· Medisch labo
· Techniek

· Engineering
· Logistiek
· Schoonmaak

· Catering
· Onthaal



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 we op zoek naar verschillende op zoek naar verschillende 
profi elen en talenten, elk even waardevol.profi elen en talenten, elk even waardevol. 

Als zorgmedewerker in een ziekenhuis 
speel je immers een cruciale rol 
in hoe onze patiënten hun verblijf 
of bezoek beleven. 
Bij ons staat de patiënt centraal.

Ontdek het op 
www.werkenbijazvesalius.bewww.werkenbijazvesalius.be

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

Gepassioneerd Innovatief
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Wie is Cegeka? 

Kom naar onze 
Young Graduates events!

Info-en netwerkavond What’s Next?!

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!

Hasselt 19/02  18u

Inschrijven: 
www.cegeka.com/whatsnext2020

Meet & Sign sollicitatiedag of-avond

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!

Hasselt 12/03 
Leuven 19/03
Gent 9/04

Elke dag: 
9u-17u of 17u-22u

Inschrijven: 
www.cegeka.com/meetsign2020 

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: 
Project Coördinator, BI Consultant, Support 
Engineer, Functioneel Analist, Java of .NET 
Developer. 

Wil je ook werken voor een Top Employer? 
www.cegeka.com/jobs



Hé jij, op zoek 
naar je eerste 
uitdaging?

Contact
TRIXXO Jobs

Werving en selectie, 
interim (optie vast), studentenjobs.

Wat voor job zoek je? 
Waar liggen jouw talenten? 
Wij helpen je graag op weg naar 
de job van je dromen. Met meer 
dan 1.000 vacatures online in
zowat elke sector, zet jij bij ons 
beslist de volgende stap in je 
carrière. 

Ontmoet ons op het PXL Jobevent 
op 12 februari. Mail, bel of schrijf 
ons via onderstaande
contactgegevens of stap binnen 
in één van onze kantoren.

Tot snel!

Office Industrie Logistiek

Techniek Sales

Bouw

Customer
Service

jobs@trixxo.be
078 150 750
www.trixxo.be

HRHoreca
Events

...



Samen met ons op weg naar een vliegende 
start met je carrière! 

 
TDL Group is een dynamische logistieke dienstverlener 
met 800 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, 

verspreid over België en actief in Transport, 
Warehousing & Maintenance. 

 
Interesse in Stage of Management Traineeship? 
 
Wij bieden interessante mogelijkheden aan binnen Operations, 
Finance, HR, Safety, Management… 
 
Stijn startte als Management Trainee 
bij TDL Group. Hij omschrijft zijn 
start binnen TDL Group als een hele 
uitdaging: ‘Ik mocht meteen deelnemen aan meetings met het 
Management, de contacten met de chauffeurs zijn boeiend en 
het werk dat ik doe heeft impact binnen de organisatie. Het 
werk sluit goed aan bij mijn studies en er zijn nog 
groeimogelijkheden binnen het bedrijf – de ideale start van 
mijn carrière!’ 
 
Meer info over onze vacatures:  

www.tdlwerftaan.be 
www.facebook.com/TDLGROUPBELGIUM/ 
www.linkedin.com/company/tdl-group 

De Alexianen Zorggroep Tienen  
zoekt versterking voor  

de huidige teams:

verpleegkundigen

zorgkundigen

medewerkers in de schoonmaak

keukenmedewerkers

Bekijk alle vacatures op jobs.alexianentienen.be  
en word onze nieuwe collega!

De Alexianen Zorggroep Tienen behoort tot 
de vzw Organisatie Broeders van Liefde

Advertentie AZT-vacatures_128,55 x 190_staand.indd   1 2/01/2020   9:08:15

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 



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:

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…



Hoe bereid ik  

me voor op  

het jobevent?

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. 

Stel een
eigentijds CV op
• Wat moet er in je CV staan?

• 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 account
Op zoek naar een baan? Dan heb je ongetwijfeld als eens van LinkedIn gehoord. 

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

te vinden. Maar werk zoeken via LinkedIn doe je maar beter niet onvoorbereid. 

Deze do’s en dont’s helpen je op weg! (bron: accentjobs.be)

Maak een uitgebreid LinkedIn-profiel aan
Je profiel op LinkedIn is je visitekaartje. Het is het eerste wat werkgevers 

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

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

gedetailleerd overzicht van je carrière en je opleiding, kies een goeie (en 

vooral professionele) foto en vergeet ook je belangrijkste vaardigheden 

niet op te lijsten. Daarnaast kan je eventueel ook een portfolio of behaalde 

certificaties toevoegen.Voeg relevante contacten toe en verzamel 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.



Bezoek jobs.mariaziekenhuis.be 
en solliciteer! 

Geen openstaande functie 
die bij jou past? 

Dien dan zeker je 
spontane sollicitatie in!

Elke dag een nieuw avontuur?                    

Mariaziekenhuis vzw    Maesensveld 1    3900 Pelt

Revalidatie & MS Centrum    Boemerangstraat 2    3900 Pelt

FEEL LIKE JOINING US?
Go to delaware.pro/careers and apply.

LOOKING FOR A FIRST JOB  
TO KICKSTART YOUR CAREER?

be part of a small, independent team

tackle all kinds of different projects

work together with other domains

01
WHICH CHALLENGES DOES 
CONSULTANCY OFFER? 

03 
FEEL THE BUZZ WHEN YOU 
WALK THROUGH OUR DOOR

participate in innovation tracks or 
launch them yourself

develop your skills

02
SET THE PACE FOR 
TOMORROW

culture of ownership and 
transparency

feel the buzz of creativity, 
collaboration and passion

Jobgids - A5.indd   1 04/10/2019   15:27



3 VOKATURES!
In het kader van de uitbreiding van onze dienstverlening zoekt  

Voka – Kamer van Koophandel Limburg collega’s (m/v):

adviseur duurzaam ondernemen
Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 ondernemingen. Als Adviseur 
Duurzaam Ondernemen analyseer je de situatie van bedrijven en coacht hen 
op het vlak van duurzaam ondernemen.

adviseur eigenaars-ondernemers
Ben jij een gemotiveerde projectmanager die in dat kader samen met de 
bedrijfswereld wil nadenken over nieuwe initiatieven? Aarzel niet en laat  
van je horen!

verantwoordelijke business 
intelligence
Voka – KvK Limburg streeft naar duurzame klantenrelaties.  
Als verantwoordelijke Business Intelligence speel je een cruciale rol.

Wil je mee deel uitmaken van ons groeitraject?
Bezorg je cv en motivatiebrief aan   
sollicaties.limburg@voka.be. 
Kijk op www.vacatures.voka.be voor de 
uitgebreide profielomschrijvingen.

Kamer van
Koophandel
Limburg

Welke ambitie wil
jij waarmaken?

www.continu.be

Verder studeren aan KU Leuven,
de meest innovatieve universiteit 
van Europa (Reuters 2016-2019)

Ontdek op het jobevent van PXL de opleidingen in Leuven, Gent,  
Brussel, Antwerpen, Brugge, Geel en Diepenbeek.  

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

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Wil je samenwerken met een enthousiast team van professionals? En dit in een boeiende, internatio-
nale werkomgeving, gedreven door innovatie en techniek? Met ruimte voor jouw professionele  
ontwikkeling? 

Dan is werken voor de ALRO GROUP jouw ding! 

Als coatingbedrijf zijn we een bekende naam in de automotive- en aanverwante sectoren. In het        
dagelijks verkeer rijden miljoenen voertuigen rond met metaal- en kunststofproducten gecoat door de 
ALRO Group! Wil jij meewerken om samen met ons  de focus te leggen op kwaliteit en  een top-
service? 

Kijk dan snel naar onze vacatures en bezoek ons op het PXL Jobevent, Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D),  
3500 Hasselt op woensdag 12 februari tussen 13u en 16u! 

www.alro-group.be  

 Alro group vacatures 

 Alro group 



   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 1000 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

   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 1000 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



Bij LM Plus gaan we niet alleen voor  
meer voordelen, dienstverlening en  

service voor onze leden,  
maar ook voor meer jobtevredenheid  

bij onze medewerkers!

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 of via
vacature@LMPlus.be.

Jobbeurs2020.indd   1Jobbeurs2020.indd   1 7/01/2020   10:237/01/2020   10:23

Kom kennismaken met  
UZ Leuven tijdens het

PXL JOBEVENT
12.02.2020

BIJZONDER VEELZIJDIG

DAT IS DE WERELD VAN UZ LEUVEN

UZ Leuven is een van de grootste 
ziekenhuizen van België en een 
absolute voor trekker in patiënten   zorg, 
opleiding en onderzoek. Bijna 10.000 
professionals geven elke dag het beste 
van zichzelf in 160 uiteen lopende 
functies. Als Top Employer biedt  
UZ Leuven alle mede werkers volop 
kansen om zich een loopbaan lang te 
ont wikkelen. Zo dragen zij elk in hun 
discipline bij aan een kwaliteits volle  
en veilige dienst verlening.

Wij zijn voortdurend op 
zoek naar enthousiaste 

medewerkers

Surf naar jobs.uzleuven.be  
voor meer info over onze 

vacatures en solliciteer online.

KIES VOOR 
EEN JOB MET 

TOEKOMST

We want you
Trimalchio

zoekt jobstudenten

Grote Baan 71, 3511 Kuringen | Tel: 011 22 66 10
info@trimalchio.be | www.trimalchio.be

Op zoek naar een leuke bijverdienste in de 
catering? Solliciteer meteen bij Trimalchio.  
Afwisselende job, aantrekkelijke verloning, je komt 
terecht in een hecht team en een leuke en gezellige 
werksfeer.

200106IJ Trimalchio PXL 01.indd   1 6/01/20   15:21



“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 Packaging 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.” 

Meer weten? Kijk op www.anlpackaging.be

ANL Packaging 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 medewerkers te werk die zich gedreven inzetten met een grote vak- en marktkennis. Om onze sterke positie als koploper in de 
verpakkingssector te behouden, focussen we bewust op innovatie, technologie en duurzaamheid. 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@anlpackaging.com  en overtuig ons van je kwaliteiten.

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

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

PACKAGING

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

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



“CUSTOMER EXPERIENCE 
IS THE NEXT COMPETITIVE 

BATTLEGROUND. 
IT’S WHERE BUSINESSES

 ARE WON OR LOST.”

Digitalum creëert online klantervaringen en e-commerce 
oplossingen op basis van toonaangevende platformen.  

Ons team verwelkomt

JAVA E-COMMERCE CRAFTERS

die hun expertise en marktwaarde willen uitbouwen 
door zich toe te leggen op digital experience platformen 
waarbij content, data, machine learning, personalisatie, 

commerce en beleving het verschil maken in de  
groeiende e-commerce markt.

jobs.digitalum.be

 

 
Wereldleider  
in constructie 
en onderhoud van 
infrastructuur transport 
 

 

Missie: het bevorderen van  Visie: 

infrastructuuroplossingen  wereldwijde expertise 

voor een betere            verbonden door 

mobiliteit      een sterk merk 

 

 

 

 

 
Drie hoofdbanen : 

Wegen : aanleg en onderhoud van wegen en snelwegen, 

start– en landingsbanen van luchthavens,   

stadsontwikkeling, transport voor openbaar vervoer (trams, bussen, perrons,  

havens, industriële en commerciële sites, parkeerplaatsen,  

recreatieve en milieuvoorzieningen, civiele werken, 

gebouwen (inclusief afbraak).  
 

Bouwmaterialen : productie, distributie, verkoop en recycling 

van granulaten, emulsies, asfaltmengsels, kant-en-klaar beton, bitumen. 

 

Spoorwegen : ontwerp en engineering van grote complexe projecten, 

bouw, vernieuwing en het onderhoud van de spoorwegnetten 

(hogesnelheidslijnen, conventionele sporen, trams, metro's) 

 

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw positioneert zich 
als nieuw, dynamisch en kwalitatief hoogstaand 
basisziekenhuis met een ruim medisch aanbod voor 
de regio Noord – Oost Limburg. 

We beschikken als algemeen ziekenhuis over meer 
dan 100 geneesheren - specialisten en 600 
personeelsleden over 226 bedden (incl. 
dagziekenhuis). 

We willen graag met trots en fierheid samen met je 
werken, in het eerste laagbouw 
nieuwbouwziekenhuis van Vlaanderen. 

 

 

 
 

 

Ziekenhuis Maas en Kempen 
Diestersteenweg 425 
3680 Maaseik 
 
tel: 089 505050 
www.zmk.be 
info@zmk.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

No one knows exactly how the future will play out. But our aim is 
to be as prepared as we possibly can, by having approachable and 
committed employees that seek knowledge, are curious, open-
minded and who represent different experiences, perspectives 
and backgrounds. This drives a culture of diversity, curiosity and 
collaboration. The kind of culture we need to master any challenge 
ahead.

Sweco is Europe’s leading engineering, consultancy and design 
agency that provides employment to 16,000 people, including more 
than 1,000 in Belgium. As a young professional at Sweco, you will not 
only shape the cities and communities of the future, you will shape 
your own career path as well, according to your capabilities and 
ambitions. 

If you feel like shaping tomorrow together with us, 
visit jobs.swecobelgium.be 

Contact: +32 2 588 65 81 - lindsey.cerpentier@swecobelgium.be

SHAPE OUR TOMORROW

Ad halve pagina horizontaal_2019-2020_KEL.indd   1Ad halve pagina horizontaal_2019-2020_KEL.indd   1 7/01/2020   10:04:127/01/2020   10:04:12



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

Benieuwd naar ons unieke ziekenhuis?

• Bezoek ons op de PXL jobbeurs in Hasselt op 
woensdag 12 februari

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

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!

Be our new developer and blow our socks off!

Discover more at jobs.aca-it.be

PLAY HARD!

W
OR

K
HA

RD
Ontwikkel mee aan onze technische hoogstandjes 
op het vlak van CAD. AutoFloor, onze best 
scorende applicatie op de internationale markt 
zoekt nieuw talent. 

Par tners for  Precast Software Solut ions

Experimenteren met de nieuwste technologieën? 
De move naar Web applicaties wil meer m/v - 
kracht ... 

PlanDesk

Predalco

i-Theses bvba
jobs@i-theses.com  |  www.i-theses.com  |   www.flooroffice.eu 

Ver vooruit op de competitie, onze SQL gebaseerde 
planningsoftware. Het probleem? Meer ideeën dan 
we kunnen uitvoeren!

AutoDesign

ProjectManager

#CAD #DATA

ZOEKEN naar jonge TeamPlayers om ons ontwikkelteam te versterken. Door het steeds groeiend succes van onze 
innovatieve software ook op internationaal vlak hebben we op korte termijn vacatures voor meerdere software 
engineers. U helpt bestaande en nieuwe software applicaties te ontwikkelen. Onze applicaties zijn meestal in 
C# maar kennis van C++ en interesse voor CAD zijn pluspunten.

BIEDEN werk in de regio in een zeer hecht team. Een vast contract met een 
correcte verloning, glijdende werkuren en extra legale voordelen.

#WEB



  
 

www.uzatrektaan.be 

IN DE KIJKER  

Verpleegkundige verpleegafdeling nefro, hepatobiliaire heelkunde: 
Je wordt tewerkgesteld in een uitdagende omgeving met complexe 
zorg van patiënten met lever-, nier- en pancreaschirurgie, inclusief de 
pre- en postoperatieve zorg bij transplantatie van deze organen.  
Schildklier-, bijnier- en galblaaspathologie maken eveneens deel uit 
van deze discipline waar ook de nutritieproblematiek en 
diabetesproblematiek niet weg te denken zijn. Na een begeleide 
inwerkperiode, werk je als teamverpleegkundige waarbij je de 
volledige verpleegkundige zorg voor een groep patiënten coördineert. 

Verpleegkundige verpleegeenheid acute geriatrie: 
Voor onze nieuwe afdeling acute geriatrie met 24 bedden zijn we op 
zoek naar een enthousiast team van verpleegkundigen. De afdeling zal 
instaan voor de observatie, diagnose en behandeling van de zeer 
kwetsbare geriatrische patiënten met complexe multipathologie die 
daardoor hooggespecialiseerde zorgen nodig hebben. De nadruk ligt 
daarnaast op revalidatie en zelfstandigheidstraining. Een 
pluridisciplinaire en academische benadering staat hierbij centraal. We 
zoeken zowel mensen voor in het dagziekenhuis, alsook mensen die op 
de afdeling geriatrie ingeschakeld zullen worden. 

Verpleegkundige intensieve zorgen: 
De intensieve zorgen is opgedeeld in 5 eenheden. Met 45 bedden, 
heeft het UZA in Vlaanderen relatief gezien het grootste aantal bedden 
voor intensieve zorgpatiënten. Elke afdeling bestaat uit een vast team 
van artsen en verpleegkundigen die aangestuurd worden door een 
medisch staflid en een hoofdverpleegkundige. Daarnaast is er een 
nauwe samenwerking met andere zorgverleners (kinesisten, diëtisten, 
...). Onze 5 eenheden zijn: INZO1: cardiochirurgie en cardiologische 
aandoeningen, INZO2: chirurgie en interne aandoeningen, INZO3: 
zware algemene heelkunde, INZO4: kinderen, trauma, neurologisch 
aandoeningen en intoxicaties, INZO5: interne aandoeningen. 

VACATURES 
 

VOOR ONS KANTOOR IN GENK  
ZOEKEN WIJ EEN: 

· Senior accountant 
· Junior accountant 

· Ervaren Tax and Legal Consultant 

ACCOUNTANCY FISCAAL ADVIES 

JURIDISCH ADVIES FISCALE AANGIFTEN 

BOEKHOUDING ONDERNEMERSADVIES 

www.fineko.be 

Toekomstlaan 38, 3600 Genk  •  T. +32 89 32 95 40   
•  *  danny.�mmermans@fineko.be 

Word jij  
onze volgende 

aariXiaan?

www.aarixa.be/jobs

jobs@aarixa.be
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Dan zoeken wij 

              jou!

Ben je 
leergierig?

Wil je je eigen 
groeipad mee bepalen?

Hou je van 
fun?

Bezit je een gezonde 
dosis humor?
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Wij zoeken collega’s!Wil jij meewerken aan het succes van Jansen Building Company en samen 
mooie projecten realiseren? Van op de werf, in het atelier of van achter jouw 
bureau? Wij zoeken collega’s met dezelfde goesting, drive en klantgerichtheid 
om ons team te versterken.

Voor MEER INFO over onze vacatures neem een kijkje op onze website 
WWW.JANSENBUILDING.COM/NL/VACATURES/JOBS 

Of SOLLICITEER SPONTAAN door je cv te sturen naar  
HR@JANSENBUILDING.COM

ONZE VACATURES

Samen slim groeien:
heb jij er ook zin in?

Kom langs voor een leuke babbel!
Bezoek ons op de jobbeurs, bekijk onze vacatures en stageplaatsen op werkenbijsbb.be!

SBB telt 30 moderne kantoren, zo’n 500 gedreven medewerkers en ruim 22.000 tevreden 

klanten. Dagelijks helpen we kmo’s, zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s en starters om 

slimmer te ondernemen. En wat mag je verwachten als medewerker? Je krijgt de kans om 

een veelzijdige loopbaan uit te bouwen in een gedreven, maar teamgerichte en familiale 

sfeer. Geen dag is hetzelfde bij SBB, daar kan je op rekenen!  

Bij SBB ben jij écht van tel:

Een job dicht bij huis

Volop kansen om bij te leren

Reële groeitrajecten 

Een meer dan verdiend loon

Slimme digitale ondersteuning 

Gezond evenwicht is alles

Wij zoeken collega’s!Wil jij meewerken aan het succes van Jansen Building Company en samen 
mooie projecten realiseren? Van op de werf, in het atelier of van achter jouw 
bureau? Wij zoeken collega’s met dezelfde goesting, drive en klantgerichtheid 
om ons team te versterken.

Voor MEER INFO over onze vacatures neem een kijkje op onze website 
WWW.JANSENBUILDING.COM/NL/VACATURES/JOBS 

Of SOLLICITEER SPONTAAN door je cv te sturen naar  
HR@JANSENBUILDING.COM

ONZE VACATURES



CCaarree  ttoo  jjooiinn  uuss??    

WWee  ddoonn’’tt  wweeaarr  ccaappeess..  
BBuutt  wwee  ddoo  ssaavvee  bbuussiinneesssseess  oonnccee  iinn  aa  wwhhiillee..  

  
  
OOUURR  PPRROOFFIILLEE  
Name: PKF-VMB Belgium 
Number of super heroes: 125 
Special powers: Auditing, Accounting, Financial Management, Legal, M&A, Tax 
Galaxy features: Flat structure, People oriented, Quality above quantity, Precious rewarding & 
extraterrestrial eye for fun on the floor 
Location: Antwerp, Hasselt, Merelbeke, Pelt, Wemmel 
 
YYOOUURR  PPRROOFFIILLEE  
Name: Batman, Superman, Wonder Woman… take a pick 
Number of friends: doesn’t matter, we promise you will make many amongst your fellow heroes 
Super hero licence: bachelor accounting, master Business Engineering, master Applied Economic Sciences 
or equal 
Super skills: intergalactic sence of humour, analytical, teamplayer, flexible, communicative … 
Location: somewhere near one of our base camps  
 
YYOOUURR  JJOOBB  

• To be a colleague to your colleagues  
• To be an empathic service provider to your clients 
• To bravely collect, process and analyze data 
• To tirelessly numbercrunch, document, organize and report 
• To clearly communicate with fellow heroes and super hero supervisors 
• To boldly go where no man has gone before … go find those optimizing possibilities 

and hidden risks 
  

YYOOUURR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  
Step 1: visit our website www.pkf-vmb.be 
Step 2: check out our job offers, do some resaerch, read, absorb, think about it… 
Step 3: like what you see? Apply by clicking the application link or by sending an e-mail to  
our mothership at hr@pkf-vmb.be 
Step 4: good luck with your application – may the force be with you  



Your talent,  
our value

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

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

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

Bekijk onze vacatures op 

www.finvision.be/jobs

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 Oudsbergen!

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!



 

Aperam Genk werft aan

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

Een aantrekkelijk loonpakket en bedrijfswagen zeggen jou wel iets?

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

Solliciteer dan via www.aperamgenk.be



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

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/levenslangleren

LERENLevenslang 

“



Bedankt  
 dat je erbij was!

Standhouders 

       op het jobevent 2020

3-it
www.3-it.be

AariXa
www.aarixa.be

ACA IT-Solutions
www.aca-it.be

Accenture
www.accenture.com

Acerta
www.acerta.be

Actief Interim
www.actief.be

ACV Limburg
www.hetacv.be

Adecco Personnel Services
www.adecco.be

Alexianen Zorggroep Tienen
www.alexianentienen.be

Alfa-Zet Systems
www.alfa-zet.be

Alken-Maes
www.jobs.alken-maes.be

Alro Group
www.alro-group.com

Altez
www.altez.eu

ANL Packaging
www.anlplastics.be

Aperam
www.aperamgenk.be

ARHS Group
www.arhs-group.com

ASAP.be
www.asap.be

Atos
www.atos.com

Avanade
www.avanade.com

Aviapartner
www.aviapartner.aero

Axxes
www.axxes.com

AZ Vesalius
www.azvesalius.be

B.ignited
www.bignited.be

Beams - Anankei
www.wearebeams.com

Bechtle direct
www.bechtle.be

Belfius Bank en Verzekeringen
www.belfius.be

Bewire
www.bewire.be

Bouwonderneming Haex
www.haex.be

Building Group Jansen
www.jansenthebuildingcompany.com

Callexcell
www.callexcell.com

Care Talents
www.caretalents.be

Cegeka
www.cegeka.be

CIB-imburg
www.cibweb.be

CM Limburg
www.cm.be

Colas Belgium
www.colas.be

Continu Carrière
www.continu.be

Cronos groep
www.cronogroep.be

Crosspoint Solutons
www.crosspoint.be

Crossroad Communications
www.xcomm.be

Dataroots
www.dataroots.io

Decathlon Hasselt
www.decathlon.be

Delaware
www.delaware.pro

Deloitte Belgium
www.deloitte.com

Democo Group
www.democogroup.com

Dienst van de Bestuursrechtscolleges www.dbrc.be

Digitalum
www.digitalum.eu

Dignify
www.dignify.agency

dotNET academy
www.dotnetacademy.be

DXC Technology
www.dxc.technology/be

Easi
www.easi.net

Eiffage Benelux
www.eiffagebenelux.com

E-motionlabs
www.e-motionlabs.co

ENGIE
www.jobs.engie.com/belgium

Essec Telecom Systems
www.essecgroup.be

Ethias
www.ethias.be

Eurofins Digital Testing Belgium www.eurofins-digitaltesting.com

Exellys
www.exellys.com

Federale Overheidsdienst Financiën www.jobfin.be

Fiducial
www.fiducial.be

Fineko
www.fineko.be

Finvision
www.finvision.be

Fiscale Hogeschool
www.fhs.be

Foederer Groep België
www.foedererdfk.be

FrieslandCampina Belgium
www.frieslandcampina.com

Greenyard Prepared
www.jobs.greenyardprepared.com

Harvey Nash
www.harveynash.be

Hogeschool PXL
www.pxl.be

Houben
www.houbennv.be

Icasa Sourcing Solutions
www.icasa-group.com

Integro
www.integrozorg.eu

Intellisol
www.intellisol.be

InTouch
www.intouch.be

Inuits
www.inuits.eu

IT4IT Services
www.it4itservices.com

I-Theses bvba
www.i-theses.com

Itzujobs
www.itzujobs.eu

Jessa Ziekenhuis
www.jessazh.be

Jidoka
www.jidoka.be

Jobcare
www.jobcare.be

Jungheinrich
www.jungheinrich.be

JUVO
www.juvo.be

KBC Bank
www.kbc.be/jobs

Konvert
www.konvert.be

KU Leuven
www.kuleuvencareers.be

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

Liantis
www.liantis.jobs

Lidl Belgium
www.werkenbijlidl.be

LM Plus
www.lmplus.be

LVAB
www.lvab.be

M2Q
www.m2q.be

Manpower
www.manpower.be

Mariaziekenhuis
www.mznl.be

Mederi
www.mederi.be

Mediaan
www.mediaan.com

Mediasoft
www.mediasoft.be

Nexios IT
www.nexiosit.com

Nike ELC
www.jobs.nike.com

Ordina Belgium
www.ordina.be

Panasonic Energy Belgium
www.panasonic-batteries.com

PERI BeNeLux België
www.peri.be

PKF-VMB Limburg 
www.pkf-vmb.be

PwC Belgium
www.pwc.be

Randstad
www.randstad.be

Remmicom
www.remmicom.be

reMYND
www.remynd.com

Revalidatie & MS centrum
www.msreva.be

Robert Half Accountemps & Officeteam www.roberthalf.be

Routz
www.Routz.nl

Salon Roger
www.salonroger.eu

SBB Accountants & Adviseurs
www.werkenbijsbb.be

Scania Parts Logistics
www.scaniapartslogistics.com

Sesmento
www.sesmento.be

Sint-Franciscusziekenhuis
www.sfz.be

Sint-Trudo Ziekenhuis
www.sint-trudo.be 

Start People
www.startpeople.be

Sweco Belgium
www.swecobelgium.be

Talent in Motion Healthcare
www.talentinmotion.be

Talentus
www.talentus.be

TATA Consultancy Services
www.growtcs.com

TDL Group
www.tdlgroup.be

Technix
www.technix.nl

Tempo-Team
www.tempo-team.be

Tobania
www.tobania.be

Tomra Food
www.tomra.com

Trimalchio Catering
www.trimalchio.be

Trixxo Jobs
www.trixxo.be

Unique
www.unique.be

Universitair Ziekenhuis Antwerpen www.uza.be

Universiteit Hasselt
www.uhasselt.be

UZ Leuven
www.uzleuven.be

Van Havermaet
www.maetwerk.vanhavermaet.be

Vandersanden Group
www.vandersandengroup.be

Vanhout
www.vanhout.be

VDAB
www.vdab.be

Voka
www.voka.be/limburg

Willemen Groep
www.willemen.be

Wit Gele Kruis
www.witgelekruis.be

Work Wizards
www.workwizards.be

Xplore Group
www.xploregroup.be

Ziekenhuis Maas en Kempen
www.zmk.be

Ziekenhuis Oost-Limburg
www.heldenvanhetzol.be

Zorg Leuven
www.zorgleuven.be


