
Iedereen ondernemend! 

Voor het derde jaar op rij heeft Voka 
– Kamer van Koophandel Limburg de 
Toekomstindicator voorgesteld. Een 
waardevol instrument dat de sterktes en 
zwaktes van onze provincie in kaart brengt 
aan de hand van de 3 factoren: talent, 
internationalisering en innovatie. 
Onder het luik talent wordt nagegaan in 
welke mate er voldoende, juist geschoolde 
arbeidskrachten aanwezig zijn of binnenkort 
op de arbeidsmarkt zullen komen. Om te 
kunnen groeien, heeft Limburg nood aan 
voldoende handen en hoofden om het werk 
op kwalitatieve wijze gedaan te krijgen. De 
deelindicator talent van de toekomstindicator 
staat voor Limburg helaas in het rood. Niet 
alleen kwaliteit, maar ook kwantiteit is 
prioritair. Naast juist geschoolde mensen is 
het belangrijk om ieder beschikbaar talent 
aan de slag te krijgen. Gezien de schaarste 
op de arbeidsmarkt is het ontoelaatbaar om 
valabele krachten te zien wegrotten in sociale 
hangmatten.

Er moet dringend werk gemaakt worden 
van een betere talenthuishouding om een 
duidelijke focus naar de toekomst te kunnen 
leggen. Erg positief is dat in Limburg steeds 
meer studenten kiezen voor een hogere 
opleiding. Een goede begeleiding bij de 
studiekeuze en een goede scholing zijn nog 
steeds belangrijkste voorwaarden voor een 
interessante carrière. 

Daarom is de samenwerking tussen de PXL 
en Voka - Kamer van Koophandel Limburg 
belangrijk om een stevige brug te slaan 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door de 
samenwerking wordt PXL gesteund in zijn 
initiatieven om ondernemerschap aan te 
moedigden. Niet iedereen moet ondernemer 
worden, maar iedereen hoort wel 
ondernemend te zijn. Ondernemers zorgen 
immers voor welvaart en welzijn in de regio, 
nu en in de toekomst. Bedrijven hebben nood 
aan ondernemend jong potentieel om hun 
vacatures in te vullen.

Johann Leten
Gedelegeerd bestuurder 
Voka  - Kamer van Koophandel Limburg

Hogeschool PXL wil een ondernemende 
en netwerkende hogeschool zijn. Om 
competentiegericht
te kunnen opleiden streeft de hogeschool een 
grote verwevenheid en verbondenheid na 
met het bedrijfsleven.

De Limburgse ondernemingen zijn gretige 
afnemers van onze afgestudeerden, en 
willen hen zo vroeg mogelijk leren kennen. 
Daarvan getuigt 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 in deze moeilijke 
economische tijden. We kunnen alleen 
maar vereerd zijn dat zoveel standhouders 
interesse 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

www.pxl.be  •  www.pxl.be/research  •  www.pxl.be/congress  •  www.pxl.be/vervolgopleidingen  •  www.pxl.be/facebook

Hogeschool PXL • PXL-University College • Elfde-Liniestraat 24 • 3500 Hasselt • tel. 011 77 55 55 • e-mail: pxl@pxl.be

met specIale dank aan:

Kijk snel 

binnenin voor

de vacatures

jobevent 2014

voor de 7de keer organIseert hogeschool pXl 
In samenwerkIng met voka-kamer van koophandel lImburg 
op donderdag 13 februarI 2014 van 13u00 tot 16u30 een jobevent

www.pxl.be/jobevent



Surf naar www.vdab.be/jongeren • q4talent@vdab.be

(elke werkdag van 8 tot 19u)

je avondeten
kiezen is 

al moeilijk 
genoeg.

Een job vinden
hoe�  dat

niet te zijn.

WWW.
EENZEKERE 
JOBINIT.BE

IT PROJECTS     IT PROFESSIONALS     ONLINE COMMUNICATION 
HR SOLUTIONS     INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS
+32 2 714 90 90 | +32 11 301 400 |  info@saga.be 
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Zoek je een zekere job in IT en ben je in de ban van één van de technologieën 
hieronder? Verzeker dan je toekomst en neem contact.

Omdat u steeds op zoek bent naar de 
job die het best bij u past.

Gezien onze enorme groei en de talrijke nieuwe projecten 
in het vooruitzicht zijn we bij Sage op zoek naar nieuwe 
medewerkers voor onze kantoren in Luik en Groot-
Bijgaarden.  
 
sage.be/nl/working-at-sage

02 721 18 30
04 343 77 46

info@sage.be
www.sage.be

Noordkustlaan 16C | 1702 Groot-Bijgaarden
Rue Natalis 2 | 4020 Liège
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Zin in een  
boeienDe job  
in De  
MoDewerelD!?
Grijp je kans, 
surf naar www.jbc.be,  
klik op jobs en solliciteer spontaan! 
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Een goed evenwicht zoeken tussen werk en privé, dat is 
voor het ZOL een echte prioriteit. Alleen zo blijven onze 

mensen elke dag tevreden, loyaal en optimaal presteren. 
Op alle vlakken streven we ernaar om flexibele oplossingen 

te zoeken en motiverende initiatieven te lanceren.

Als dat geen gezonde ambitie is!

Meer info?
Cel Werving

evy.winters@zol.be I T 089/32 17 54
hanne.harings@zol.be I T 089/32 17 55

Ontdek er alles over op
www.eengezondeambitie.be

GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS GEZOCHT

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe (m/v)
• VERPLEEGKUNDIGEN
• VROEDKUNDIGEN
• IT’ERS
• MEDISCHE SECRETARESSEN

Wat we voor jou voorzien hebben?
Een prima arbeidscontract en dito doorgroeimoge-
lijkheden. Ga snel naar ons huidige jobaanbod op 
www.eengezondeambitie.be en solliciteer online.

Geen vacature die overeenstemt met je profiel? Wij 
kijken ook steeds uit naar spontane sollicitaties.

DE JOBSITE 
VAN 
LIMBURG

DE JOBSITE 
VAN 
LIMBURG

Op zoek naar een 
interessante job?
Surf naar hbvljobs.be

Het aanbod:
Een interessante en uitdagende job in een jong en dynamisch bedrijf met ruimte voor initiatief, creativiteit en groei.
De functie situeert zich in onze kantoren in Hasselt.

Ben je geïnteresseerd?  Stuur dan je CV naar:
ELiSiON t.a.v. Liese Trossaert, Gaston Geenslaan 11 B4, 3001 Leuven of via info@elision.eu.

Sla je vleugels uit

Ontdek de wereld van het Wit-Gele 
Kruis Limburg, bezoek onze stand en 
win een Nurse Pride armband.

Voor je patiënten ben je beslist een 
engel, maar daarom ben je nog geen 
doetje.

De vrijheid die wij bieden, vraagt 
om een sterke professional die 
daaruit het beste haalt voor zich-
zelf én de patiënten.  Die verant-
woordelijkheid en initiatief neemt. 
En die zijn eigen toekomst durft te 
bepalen. Samen met ons.

Volg de wereld binnen het Wit-Gele 
Kruis op facebook en twitter  
www.facebook.com/witgelekruislimburg
www.twitter.com/wgklimburg

HRJ-13193_WGK_PHL.indd   1 14/01/2014   12:42:10



 

Tempo-Team Office  
 
Martelarenlaan 7/2 
3500 Hasselt  
011-260586  
Office.limburg@tempo -
team.be 
 
 
Tempo-Team Medica 
 
medica.antwerpen@tempo-
team.be  03-229 08 62 
 
 

Tempo- Team 

 

Te m p o - Te a m  Offi c e  &  M e d i c a  

Binnen office  onderscheiden 

we 3 pijlers: secretariaat, 

administratie en sales. Tussen 

een directieassistente, 

juridisch bediende en account 

manager is er een wereld van 

verschil! 

 

Tempo-Team  Medica werkt  

voor klanten uit de zorgsector, 

voor apotheken, de 

farmaceutische sector en  de 

scheikundige industrie.  Dit 

voor verschillende  functies: 

verpleegkundigen, medisch 

secretaressen, paramedische 

functies, 

apothekersassistenten,…. 

WWW.TEMPO-TEAM.BE  

 

Ga samen met ons een belangrijke uitdaging aan: 
elke dag comfort en veiligheid bieden aan duizenden 
klanten. Zet de wereld in beweging, ontwikkel jezelf 
en maak deel uit van een enthousiast team dat net 
als jij van aanpakken weet.

Word een van onze
nieuwe collega’s

Ontdek al onze vacatures op 
www.de spoorwegen werven aan.be

EVERY THURSDAY

P R E S E N T S

START YOUR WEEKEND NOW!

. student night .

FREE ENTRANCE  •  JUPILER AT €1,5  •  DOORS 22H
FOLLOW

WWW.VERSUZ.BE VERSUZ.BE/FACEBOOK
TWIT TER.COM/VERSUZ

GOUVERNEUR VERWILGHENSINGEL 70
HASSELT . BELGIUM . EUROPE

Een job bij ons is
 geen sprong in het duister! 
Bij Z-Staffing zijn we continu op zoek naar jong talent, zowel voor 
tijdelijke als voor vaste jobs. Wil jij als arbeider of bediende aan de 
slag bij één van onze klanten of wil je ons eigen Z-Staffing team van 
uitzendconsulenten, nicheconsultants, office managers ed... komen 
versterken, neem dan snel contact op!

www.z-staffing.org
Good work, great job
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Wedden 
dat ik win?

Onderschat ze niet, onze residenten! Ze kunnen behoorlijk kwiek uit de hoek komen. 
En dat geeft nu net die extra voldoening aan jouw job bij Armonea.

 
Voor onze bestaande en nieuwe projecten kijken 

wij uit naar collega‘s met een hart voor hun job!

jobs.armonea.be

Armonea beheert bijna 60 
woonzorgcentra, serviceflats en 
residenties in België uit. Elke dag werken 
3600 medewerkers om dé referentie in de 
seniorenzorgsector te zijn, dit op basis 
van onze vier waarden: respect, 
engagement, innovatie en kwaliteit.

Waarom Armonea?
Armonea is een groot en modern bedrijf met 
uitgestrekte geografische spreiding en heel 
wat voordelen voor jou als werknemer.

Wens je meer informatie over
onze jobs. Surf dan naar:

Neem jij de uitdaging aan?
Ga dan bij Armonea aan de slag. En bouw samen met ons verder aan hun levensverhaal.

 Zorgkundigen, Verpleegkundigen,
Hoofdverpleegkundigen en Head care

George Vermeulen
Was meer dan 45 jaar postbode

Woont in een Armonea woonzorgcentrum



Madeloes Mertens
‘Alles met pensioenen was 

nieuw voor mij, maar je 

wordt goed ingewerkt.’

Pensioenen, als je een job 
met dynamiek zoekt
Een stabiele job in een dynamisch 
 werkveld, dat is wat AZL je biedt. 
Want de Nederlandse pensioensector 
is door wettelijke veranderingen 
behoorlijk in beweging. En als 
 pensioenuitvoerder bewegen wij mee. 
Eén ding verandert niet: wij bieden 
voortdurend professionele uitdagingen 
aan zo’n 400 collega’s.  

Jonge collega’s zijn welkom! 
Spreekt een open, informele sfeer je 
aan? Heb je de opleiding Rechtspraktijk, 
Financie- en Verzekeringswezen of 
Toegepaste Informatica (bijna) 
 afgerond? Dan ontmoeten wij je graag. 
Dat kan op donderdag 13 februari 2014 
op het Jobevent van de PXL. 

Wie zijn wij?
AZL is een toonaangevende pensioen-
uitvoerder met ruim 40 jaar ervaring. 
AZL heeft uitgebreide expertise op het 
gebied van advies en administratie van 
pensioenen.

Meer weten? 
Kijk onder carrière op www.azl.eu.
AZL is gevestigd in Heerlen, ca. 20 km 
van de grens bij Maasmechelen.

Jouw
carrière

bij AZL
Bij de Liberale Vakbond  
kan je rekenen op: 

• een persoonlijke en discrete 
benadering

• professioneel advies en juridische 
bijstand

• een snelle en correcte betaling van 
je (werkloosheids)uitkering

• een sterke verdediging van jouw 
belangen op het werk

• boeiende opleidingen en vorming
• heldere informatie met tal van 

publicaties
• een unieke syndicale aanpak vanuit 

een sociaal-liberale visie
• duizend en één voordelen dankzij je 

WINcard

Onze kantoren van ACLVB Limburg 
kan je vinden via 
www.aclvb.be/over-aclvb/nuttige-
adressen/limburg/

WELKOM!

Meer info: 
www.aclvb.be

www.freezbe.be

Vakantiejob? 
Werk zoeken?
Afstuderen?

Facebook
Like us on

facebook.com/ilikefreezbe

GRATIS AANSLUITING 

VOOR STUDENTEN

2014 freezbe advertentie 128,5x190 Limburg.indd   1 17/01/2014   14:14:29

Pas afgestudeerd?
Al gedacht aan een carrière bij CM?

Met 4,5 miljoen leden is CM marktleider inzake ziekteverzekering.  
Wie op ons beroep doet, kan rekenen op honderd jaar ervaring én 
een eigentijdse aanpak.  Met een klantvriendelijke en persoonlijke 
service, zowel online als ‘live’ in onze kantoren.

Regelmatig hebben wij vacatures voor volgende functies:

• Consulent
• Maatschappelijk werker
• Administratief medewerker
• Dossierbeheerder
• Boekhouder
• Educatief medewerker
• IT
• ...

Solliciteer online
op www.cmjobs.be!

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 –
BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A - 11/2012

Belfius Bank biedt niet alleen een uitgebreide waaier van bank- en 
verzekeringsproducten voor particulieren en bedrijven,  maar onderscheidt 
zich ook door de financiële dienstverlening aan de openbare en de sociale 
sector. We willen immers een lokale bank en verzekeraar zijn met een 
toegevoegde waarde voor de samenleving. Belfius beschikt over een 
uitgebreid netwerk van zelfstandige CVBA’s, verspreid over het hele land.

Na uw opleiding als personal advisor bij Belfius Bank & Verzekeringen 
(max. twee jaar, bediendecontract) kunt u worden opgenomen in een team 
van zelfstandige bestuurders van een coöperatieve vennootschap. 
Zo kan uw ambitie heel veel betekenen voor de regio waar u woont en werkt.

Deze job lijkt iets voor u?

Wenst u meer informatie of wilt u online solliciteren,  
surf dan naar www.belfius.be/personal-advisor.m/v

Wij zoeken 
personal advisors 

die kunnen 
doorgroeien 

tot zelfstandig 
bestuurder.
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Be greater than.

be you
imagined

Bring your talent and passion to a global 
organisation at the forefront of business, 
technology and innovation. Collaborate with 
diverse, talented colleagues and leaders 
who support your success. Help transform 
organisations and communities around the 
world. Sharpen your skills through industry-
leading training and development, as you
build an extraordinary career. Discover how 
great you can be. Visit experience.accenture.be

www.� expoint.be

Je carrière begint
bij Flexpoint.
Flexpoint is een internationale HR dienstverlener, actief in België, 
 Duitsland en Nederland. Dagelijks zijn meer dan 3000 medewerkers 
via Flexpoint aan de slag bij onze opdrachtgevers. 

Wil jij ook beginnen aan een glansrijke carrière bij Flexpoint? 
Kijk dan snel op onze website en vind jouw job!

Wat krijg je bovenop het avontuur?
 job met inhoud en verantwoordelijkheid 
 collegiale werksfeer 
 wedde volgens wettelijke barema’s 
 tal van interessante bijkomende arbeidsvoorwaarden 
 gezinsvriendelijk personeels-beleid 
 inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 
 uitgebreid aanbod aan vormingsmogelijkheden 
 horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden 
 werken in een groene en filevrije omgeving.

Fasten your seatbelts! 
Stuur je cv naar solliciteren@mznl.be of neem een kijkje op  
www.mznl.be/jobs

Mariaziekenhuis vzw    Maesensveld 1    3900 Overpelt
Tel. +32 11 826 438    solliciteren@mznl.be    www.mariaziekenhuis.be

Werken in het Mariaziekenhuis
Kriebels in de buik, een duizelingwekkende bocht, dan weer helemaal 
ondersteboven... wie in de zorg werkt, laat zich niet afschrikken door 
een dolle rit. Want elke dag is een avontuur, met nieuwe uitdagingen 
en nieuwe patiënten. 

Daarom zorgen wij dat je er nooit alleen voor staat. En daarom stellen 
we niet alleen onze patiënten centraal, maar ook onze eigen mensen. 
Hun enthousiasme en motivatie is immers onlosmakelijk verbonden 
met de kwalitatieve zorg die wij elke dag opnieuw verlenen.

www.brouwland.com

Brouw aan je toekomst!
Bij Brouwland geloven we dat wat je zelf maakt beter is. Dat alles wat je met passie doet, 
een meesterwerk is. Wij geloven dat je daar talent voor nodig hebt, maar ook de juiste 
tools. Daarom zijn wij de “preferred partner” van hobbyisten en professionelen, de leve-
rancier van kwalitatieve ingrediënten en gereedschap. Ook als werkgever willen wij die 
meerwaarde bieden.

Ervaar de dynamiek van een sterk groeiende KMO!
Ben jij gepassioneerd in je werk en hou je van verantwoordelijkheid en initiatief?
Ben je op zoek naar een job in een groeiende en inspirerende werkomgeving, een prima 
arbeidscontract met een ruim aanbod aan opleidingen en doorgroeimogelijkheden?

Solliciteer dan bij Brouwland!
Om onze sterke groei te ondersteunen, zijn wij voortdurend op zoek naar medewerkers (m/v), 
jobstudenten en stagiairs binnen onze verschillende afdelingen:

• Magazijn
• Sales
• Klantendienst
• Marketing
• Productmanagement
• Aankoop
• Boekhouding/Personeel
• IT

Momenteel zijn we onder meer op 
zoek naar een productmanager, 
jobstudenten & stagiairs, maar we 
kijken zeker ook uit naar spontane 
sollicitaties. 
Surf snel naar ons jobaanbod op 
www.brouwland.com en solliciteer 
online of stuur jouw motivatiebrief en 
cv naar jobs@brouwland.com.

BROUWLAND is dé Europese referentie voor 
bierbrouwers en wijnmakers als verdeler van 
grondstoffen, toebehoren en machines. Wij 
richten ons zowel tot de hobbymatige als de 
professionele gebruiker. Dagelijks verzenden 
wij vanuit Beverlo een 100-tal orders naar 
meer dan 90 landen, met een exportaan-
deel van 80%.



HR-officer

Medewerker kwaliteitsafdeling

Je zal deels worden ingeschakeld om op de werkvloer in onze productieafdeling 
groenten en fruit het hoofd kwaliteit te assisteren in een aantal taken. Daarnaast 
bied je op onze interne kwaliteitsafdeling de nodige ondersteuning binnen een 
aantal domeinen.

Magazijnverantwoordelijke

Key-Account Manager Export

Je bent verantwoordelijk voor het opmaken en uitvoeren van uw verkoopsplan 
met als doel de vooropgestelde verkoopobjectieven binnen uw sector te 
realiseren.

Je bent verantwoordelijk voor de volledige flow van goederen in onze magazijnen 
en het daaraan gekoppelde voorraadbeheer.  Je zorgt voor een maximale 
bezettingsgraad en een fifo aanvoer van materialen.

Je zal het aanspreekpunt zijn van het lijnmanagment van ÈÈn of meerdere 
productiehallen en tegelijk verbeterprojecten uitvoeren in verschillende 
HR domeinen: recrutering, opleiding, communicatie, HR-processen 
stroomlijnen,Ö

id5740062 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

Bij QNH werk je in een jong, hoog opgeleid en leuk team aan 
uitdagende projecten. Vele afstudeerders gingen je al voor 
en hebben bij QNH gezorgd voor een vliegende start van 
hun carrière. Wil jij graag deel uitmaken van deze geoliede 
machine stuur dan je CV en een motivatiebrief naar sanne.
vanzavelberg@qnh.be.

Zet de eerste stap in je carrière 
samen met QNH consulting

www.qnh.eu

TRAINEESHIP ORACLE
System Infrastructure

APPLICATION DEVELOPMENT

Architecture

JAVA
SHAREPOINT

• Netwerk Engineer
• Junior Account Manager
• Servicedeskmedewerker

• Ontwikkelaar (Java / .NET / PHP / Drupal / SharePoint)
• Functioneel Analist
• System Engineer (Wintel / Unix / Citrix)

Wil jij meegroeien met 
Cegeka? Solliciteer dan 
op onze website!
 
> www.cegeka.be/jobs

Cegeka is een full-service 
ICT-bedrijf: klanten kunnen 
bij ons terecht voor advies, 
detachering van informatici, 
softwareontwikkeling, bouw 
van websites, on-site en remote 
beheer van ICT-infrastructuur 
en outsourcing. Cegeka is een 
snelgroeiend bedrijf. We hebben 
studenten dan ook heel wat te 
bieden!

Volg ons

Tom, Ontwikkelaar bij Cegeka
en geboeid door krijgskunst

 Meteen was duidelijk dat Cegeka veel opleidingsmogelijk-
heden biedt zodat je jezelf kan ontwikkelen en ontplooien. „„

Begin je carrière bij Cegeka. Bekijk onze jobs voor starters: 

ALTIJD DE BESTE WILLEN ZIJN

Weet jij van aanpakken?
Dan is er voor jou...

Werkwinkel!aan de

Wij zijn op zoek naar (m/v):

Management Trainees
Verkoop – Finance – Logistiek
Solliciteer online op www.lidl.be!

OOK 

GEZOCHT! 

Jobstudenten 

voor zaterdag of 

in de week



Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een modern, volledig vernieuwd én eengemaakt basisziekenhuis 
met 310 bedden en zo’n 1.000 medewerkers, waaronder 120 artsen. Sinds de sluiting van 
campus Sint-Anna eind januari 2013 zijn alle afdelingen en diensten samengebracht op de 
Diestersteenweg 100. Als autonoom ziekenhuis is Sint-Trudo stevig verankerd in de regio en 
biedt het kwaliteitsvolle zorg via een multidisciplinaire en patiëntgerichte benadering.

 Investeren in zorg
Het Sint-Trudoziekenhuis investeert niet 
alleen in een moderne infrastructuur, maar 
ook in innovatieve medische apparatuur, in de 
verdere uitbreiding van het medisch aanbod 
en de aanwerving van jonge en competente 
dokters en zorgzame verpleegkundigen.

Wat hebben we jou te bieden?
• contract van onbepaalde duur
• overname van relevante anciënniteit
• hospitalisatieverzekering
• maaltijdcheques
• ruime opleidings- en ontplooiingskansen
• loopbaanbegeleiding
• buitenschoolse kinderopvang

Wil je uitblinken in je vak en als deskundige en zorgzame 
medewerker bijdragen aan een kwaliteitsvolle en 
patiëntvriendelijke zorgverlening in een modern en 
toekomstgericht ziekenhuis?

Surf dan naar www.sint-trudo.be 
voor een overzicht van onze vacatures.

Sint-Trudo Ziekenhuis
Rekrutering & Selectie
Diestersteenweg 100 | 3800 Sint-Truiden
011 69 92 48 | jobs@stzh.be

www.sint-trudo.be

deskundig én dichtbij

Beheerder Mobility Team

Geïnteresseerd in deze uitdaging, of benieuwd naar onze 
andere vacatures? Surf naar www.ethias.be/jobs waar je 
jezelf online kandidaat kan stellen.

Op een efficiënte wijze de diverse diensten binnen Ethias helpen die een tijdelijke en plotse verhoging van de 
activiteit kennen en bijstaan in de realisatie van specifieke projecten.

Het betreft een tijdelijke functie voor 1 jaar met de mogelijkheid om gedurende dit jaar te solliciteren op 
interne vacatures teneinde een vaste functie in te nemen.

Gevraagde Studieniveau/ervaring

Je hebt een Bachelordiploma

Je takenpakket

Het takenpakket hangt af van de dienst waarin je terecht komt. 
Dit kan zowel productie- als schadebeheer inhouden. 
Een greep uit het aanbod: Productie en Schade gezondheidszorg, auto, brand, Alle Risico’s, 
groepsverzekeringen, pensioenen.

Wat zoeken wij ?

• Je bent flexibel 
• Je bent een teamplayer maar kan ook autonoom werken 
• Je bezit relationele vaardigheden 
• Je hebt interesse in verscheidene verzekeringstakken en je bent bereid je hierin te verdiepen

Onze onderneming hecht veel belang aan diversiteit. 
Daarom waarderen wij ieders competenties ongeacht leeftijd, 
geslacht, afkomst, handicap of seksuele oriëntatie.

Ethias is een van de belangrijkste spelers 
in de Belgische verzekeringswereld. Onze 
werkorganisatie is soepel en interne mobiliteit 
staat centraal in ons humanresourcesbeleid.

"Bedrijfsgeest", "respect voor elkaar" en 
"engagement": het zijn sleutelwoorden in 
de relatie met onze medewerkers. In ruil voor 
hun engagement kunnen onze medewerkers 
aan de slag in een boeiende job met vele 
ontplooiingsmogelijkheden en een motiverend 
carrièreplan.

Naast een dynamische werkomgeving bieden 
wij u een bezoldiging die in verhouding 
staat tot uw expertise in de functie, een 
interessante package, voordelen op onze 
verzekeringsproducten, een permanente 
loonsevolutie en een regelmatige follow-up 
van uw competenties.

In die optiek hebben wij geregeld vacatures 
voor beheerders voor onze mobility teams.

Ethias verzekert ook uw carrière !

www.selecthr.be

Wij helpen je graag! Bezoek onze stand op het 
jobevent van PXL Hogeschool op 13 februari!

Of vind ons online: 

Zoek je een eerste, uitdagende job?

CGI, founded in 1976, is the 5th largest global IT and business process 
services provider delivering high-quality business consulting, systems 
integration and outsourcing services. With 69.000 professionals in 40 
countries, CGI has an industry-leading track record of on-time, on-budget 
projects. As a demonstration of our commitment, our average client 
satisfaction score for the past 10 years has measured consistently higher 
than 9 out of 10.

At CGI Belgium, we have currently 300 employees, but to sustain our 
ambitious growth plans, we are looking for passionate new colleagues.

We are looking for 
talented graduates and 
young potentials to 
help us in these areas, 
including consultants, 
analysts, developers, 
project managers and 
more. 

Interested to become a part of CGI? 
Then apply online via: 
www.jobsatcgi.be

CGI Belgium - Vuurberg - Airport Plaza 
Building C Kyoto - Leonardo Da Vincilaan,  
19 - B-1831 Diegem - + 32 (0)2 708 61 00

Join

and make the 
most of your 
potential

•	 Business	Analysis – develop knowledge of a 
client’s situation and improve their processes.

•	 Business	Consulting – develop and 
articulate propositions for strategic alignment 
between business and IT for the sectors 
Government, Finance, Energy & Utilities and 
Industry.

•	 Decision	Analysis – apply quantitative 
methods and make recommendations.

•	 Systems	Design – analyze requirements to 
create a system design and a working model.

•	 Systems/applications	development – 
convert design into actual programming.

•	 Systems	Testing –  identify, diagnose and 
document system issues, conduct testing 
services.

•	 Technology	Consulting	– provide technology 
expertise (e.g. in SAP, Microsoft, JAVA,  
Force.com,…) with a focus on mobile 
innovations.

We are currently recruiting in 
the following areas:

De VZW rusthuizen 
Zusters 

Augustinessen 
is een 

groepering van 
4 woon 

zorgcentra die 
zorg draagt 

voor méér dan 
350 senioren. 

Hiervoor staan 
dagelijks 400 
enthousiaste 
medewerkers 

in het 
werkveld. 

Onze 
kernopdracht 
is zorg voor 
kwaliteitsvol 
wonen in een 
aangenaam 
leefklimaat. 

WZC Cecilia 
Parkstraat 9 3570 Alken 
els.dethier@rusthuizenza.be 
011/599220 

WZC Home Elisabeth 
Cl. Cartuyvelsstraat 17 3800 SintTruiden 
celine.sterken@rusthuizenza.be 
011/683038 

WZC Sint Jan Berchmanstehuis 
Bosstraat 7 3930 HamontAchel 
greetg@rusthuizenza.be 
011/610580 

WZC Immaculata 
Dorpstraat 58 3900 Overpelt 
ivo.claes@rusthuizenza.be 
011/805650 

WWW.RUSTHUIZENZA.BE

www.rusthuizenza.be

De Vzw rusthuizen Zusters Augustinessen 
is een groepering van 4 woonzorgcentra die 

zorg draagt voor méér dan 350 senioren.

hiervoor staan dagelijks 400 enthousiaste 
medewerkers in het werkveld.

Onze kernopdracht is zorg voor 
kwaliteitsvol wonen in 

een aangenaam leefklimaat.

With sites in London, Los Angeles, Warsaw, Diepenbeek and Tokyo, Testronic is universally renowned 
and respected as being the universal leader in the field of QA testing for the digital media industry. 
Quality, security and expertise are of utmost importance to us.

Testronic is constantly looking for enthusiastic and dynamic people to join our team. If you are 
passionate about QA and getting to the bottom of software or hardware and if you’re looking for 
a challenging way to start your professional life, don’t hesitate to contact us!

All new juniors start their career with the summer test training Program including theoretical 
training courses, division specific internships and division specific assignments. As a junior you will 
work with the latest technologies and receive training and development opportunities.

testronic is looking for:

✓ Junior Digital tV (DVB) test engineers
✓ Junior Software Test Consultants

Profile

-  Bachelor or Master degree in Computer Science or Electronics
-  Passion for new technologies and eager to learn about them
-  Ability to communicate your findings in a diplomatic way to all parties involved
-  Willingness to travel to clients in Belgium and/or abroad
-  Excellent communication skills in Dutch and English 

Contact

http://www.testroniclabs.com/careers
jobsbelgium@testroniclabs.com



FREELANCE

Heb je nog bepaalde vragen of wil je bijkomend advies over je 
verdere loopbaan? Neem dan contact met ons op. Hieronder vind 
je onze coördinaten in Limburg of kijk op www.randstad.be voor de 
adressen van al onze kantoren.

Vergeet ook onze inhouse services niet: in meer dan honderd bedrijven 
bieden we onze dienstverlening en jobs permanent aan, op maat van 
het bedrijf. Of misschien wil je aan de slag als huishoudhulp? Met het 
systeem van dienstencheques is alles tot in de puntjes geregeld.

Bekijk alvast ons jobaanbod op www.randstad.be. Je kan hier ook 
je profiel aanmaken en online solliciteren. Op onze site ontdek je 
bovendien alle voordelen van werken via Randstad en kom je ook alles 
te weten over onze andere afdelingen (Randstad Professionals, Insel en 
Randstad Recruitment & Selection) en over werken bij Randstad zelf.

Randstad Office 
Fruitmarkt 15
3600 Genk
tel 089 32 24 65
genk_921@randstad.be

Demerstraat 94
3500 Hasselt
tel 011 26 00 26
hasselt_911@randstad.be

Dorp 38
3920 Lommel
tel 011 54 55 66
lommel_1182@randstad.be

Randstad Finance 
Demerstraat 94
3500 Hasselt
tel 011 23 04 20
finance_hasselt@randstad.be

Randstad Call Force 
Demerstraat 94
3500 Hasselt
tel 011 26 00 15
callforce_hasselt@randstad.be

Randstad High Technics 
Demerstraat 94
3500 Hasselt
tel 011 26 07 60
hightechnics_hasselt@randstad.be

Randstad Professionals 
Gouverneur Roppesingel 13
3500 Hasselt
tel 011 35 07 42
andrea.geukens@professionals.randstad.be

Randstad Insel 
Gouverneur Roppesingel 13
3500 Hasselt
tel 011 35 03 30
info@insel.be
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Zoek je een job op jouw maat? Onze ervaren consultants helpen 
we je op weg voor een tijdelijke opdracht van korte of lange duur, 
een eerste werkervaring en het vinden van een vaste job. Samen 
kijken we wat je graag doet, welke job bij je past en onder welke 
voorwaarden je wil werken. Wij doen het zoekwerk, tot we je de 
geschikte opdracht kunnen aanbieden. Misschien wel de eerste stap 
naar vast werk.

Bij Randstad spelen we kort op de bal. Daarom kan je rekenen op 
gespecialiseerde consultants die helemaal thuis zijn in jouw sector. 
Office, finance & accounting, callforce, sales, horeca, logistics, 
industry, construct, transport, technics, medical, ... ook jij vindt 
binnen onze specialisaties zeker een uitdaging naar je zin.

horizontaal.indd   1 9/01/2014   15:12:18

www.uzleuven.be/jobs

ZUURSTOF

Talent in zorg

De kwaliteit van zorg die je geeft aan een patiënt. 
De blik die je richt op de dienstverlening van morgen. 
De ademruimte die je krijgt om verder te ontwikkelen. 
Kortom, een loopbaan in een ziekenhuis op wereldniveau.

Weet je nu al welke richting je uit wilt gaan? Surf
dan snel naar onze website www.uzleuven.be/jobs 
en solliciteer online.

Om de toonaangevende rol van UZ Leuven te 
behouden en verder uit te bouwen, bundelen elke 
dag meer dan 9 000 gedreven medewerkers hun 
expertise. In dat kader hebben wij interessante 
opportuniteiten voor (m/v): 

verpleegkundigen,  
(medical) management assistants 
en ergotherapeuten

Wil je meer weten?

Bezoek onze stand op
het jobevent van de PXL,
op 13 februari 2014.
We geven je er graag meer uitleg over deze en 
andere vacatures, de gezochte pro� elen en de 
carrièreperspectieven.

De groep Van Havermaet Groenweghe, met kantoren 
in Hasselt, Genk, Herentals en Geel, staat aan de 
top van Vlaanderen op het vlak van accountancy en 
gespecialiseerde dienst verlening aan bedrijven. Ruim 
160 gedreven mede werkers staan voor u klaar met één 
belang rijk motto: kwaliteit met een sterke persoonlijke 
toets. 

Om de groei binnen onze diverse disciplines te 
realiseren, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s (m/v):

Voor onze vestiging in Geel:

Ervaren accountant
Functie: U bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, 
accountancy, fi scaliteit, vennootschapsrecht, enz. van een diverse portefeuille aan 
cliënteel. U geeft op een professionele manier advies aan de klanten en neemt de rol op van 
vertrouwenspersoon. U stuurt gekwalifi ceerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en 
moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.  

Profi el: U genoot een hogere opleiding als bachelor of master accountancy. U bent in het bezit 
van de titel van accountant. U heeft 8 jaar relevante ervaring  in een kmo-omgeving. U bent in 
staat om professioneel advies te verlenen aan klanten op diverse terreinen. 

Voor onze vestiging in Hasselt: 

Junior accountant 
starter

Functie: U voert de boekhouding van een diverse portefeuille aan cliënteel. U bereidt de 
afsluiting voor (tussentijds en jaarlijks) van de aan u toevertrouwde dossiers. 

Profi el: U genoot een hogere opleiding (bachelor accountancy). Een eerste werkervaring in 
een accountantskantoor met kmo-klanten is een pluspunt. 

Aanbod voor beide functies: Een aantrekkelijke werkomgeving in een innoverende 
organisatie. Een afwisselende jobinhoud in een sterk groeiend marktsegment. Persoon lijke 
contacten met onze relaties, zowel nationaal als internationaal.

Interesse? 
Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Van Havermaet Groenweghe, Diepenbekerweg 65, 
3500 Hasselt, ter attentie van Wendy Knuts, perso neelsdirecteur of via e-mail naar 
wendy.knuts@vhg.be
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KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Creatie?
Innovatie? 
Ambitie?

•  Werken aan de toekomst in een omgeving waar nieuwe technologieën 

ontwikkeld worden, medische vooruitgang geboekt wordt en nieuwe ideeën 

het licht zien. Zin in vooruitgang ?

•  Samenwerken met zo’n 10.000 collega’s in een internationale omgeving, 

waar zo’n 63 nationaliteiten elkaar ontmoeten. Dat schept openheid van 

geest, nieuwe inzichten, aparte uitdagingen en kansen. Net iets voor jou ?

•  Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag 

een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en 

dagdagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee ?

Kriebelt het ? Eén adres : www.kuleuven.be/jobsite.

We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent 
nieuwe collega’s (m/v):

INFORMATICI, LABO RATORIUM TECHNOLOGEN, 

TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN 

FINANCIËLE MEDE WERKERS, STAFMEDEWERKERS, 

ONDERZOEKERS, …

www.kuleuven.be/jobsiteMeer info over al onze vacatures en online solliciteren: 
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Binnenkort afgestudeerd aan PXL? 
Tijd voor de job van je leven!

Volg ‘KBC Bank & Verzekering’ ook op LinkedIn.

Belgium

Best 
Workplaces  2013

in association with

Ga voor een uitdagende job bij KBC!
Bij KBC hebben we de ambitie om de beste bank-verzekeraar van het land te zijn. Omdat we écht van hier zijn, 
spreken we vloeiend de taal van onze cliënten. En we streven ernaar om het steeds beter te doen. Daarom biedt 
KBC meer dan een 9 to 5. En geloven we steevast in 9 to life. In werken en leven in balans door carrièreplanning, 
fl exwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Maak kennis met ons uitmuntend opleidingsbeleid.
Als starter laten we je niet aan je lot over. We investeren stevig in de talenten van onze nieuwe  medewerkers. 
Zo mag je rekenen op een grondige introductie en actieve begeleiding tijdens je loopbaan. Daarnaast kun je 
proeven van ons uitgebreid opleidingsaanbod: niet alleen ‘functiegericht’, maar ook om je ‘persoonlijke 
vaardigheden’ verder te ontplooien.

Interesse?
In Limburg en Vlaams-Brabant zijn we ook in 2014 op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor de vacatures 
binnen onze bankkantoren en verzekeringsagentschappen. Heb jij commerciële feeling en ben je in het bezit van 
een bachelordiploma? Neem dan een kijkje op www.9tolife.be en  solliciteer meteen online.

Breng leven in je werk.

KBC_Recrutering_9toLife130214_190x277.indd   1 21/01/14   11:31

Heb jij interesse in de nieuwste technologie? Zoek je een nieuw 
avontuur, een kans om je vleugels uit te slaan? Een job met 
uitdagingen en verantwoordelijkheid waar je de kans krijgt om je te 
bewijzen en door te groeien naargelang je interesse?

PearlChain is een jong en innovatief softwarebedrijf. Onze focus ligt 
op productontwikkeling en implementatie van onze end-to-end 
value chain integratiesoftware.

Wij zoeken JAVA developers, business consultants en analysten om 
onze teams in Hasselt en Antwerpen te komen versterken. 

Zie jij jezelf hier al? Kom dan kennismaken aan onze stand op het 
Jobevent op 13 februari en mail je CV naar ellen@pearlchain.net.

You can be here.

www.pearlchain.net
Corda Campus, Hasselt

Ben je op zoek naar een 
uitdagende loopbaan in 
accountancy, fiscaliteit of 
milieuadvies?
SBB Accountants & Adviseurs is het grootste 
Vlaamse accountants- en advieskantoor met 
30 vestigingen, 380 medewerkers en bijna 
20 000 klanten.
Maak onze 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

Leuven

LanakenDiest

Sankt Vith

St-Truiden

Tongeren

BreeGeel
Brecht Turnhout

Beveren

St-Katelijne-Waver
Boechout

Ternat

Hoeilaart

Aalst
Roeselare

Eeklo

Gent

Brugge

LochristiDiksmuide

Ieper

Kortrijk Oudenaarde

Tielt

Schepdaal

Hoogstraten Rijkevorsel

Een toffe job 
in eigen regio!

Wil je deel uitmaken van ons team? Bezoek ons  
dan op de jobbeurs en surf naar www.sbb.be!
Volg ons voor de uitdaging in jouw regio

jobbeurs PXL 277x190 jan14.indd   1 17/01/14   09:27



CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS

WE DON’T NEED ENGINEERS*
 We need engineers driven by passion and eager to contribute to a sustainable future. People who believe in the power of new ideas, 
 sharing, teamwork and relationships. Engineers who are more than engineers. Think you might be one of them? Join us. And let’s 
share our talents.

With about 3,300 employees around the world, Tractebel Engineering (GDF SUEZ) is one of the leading engineering companies in the 
world. We offer state-of-the-art engineering solutions and consulting to power, nuclear, gas, industry and infrastructure customers in 
the public and private sectors. Tractebel Engineering is part of GDF SUEZ Energy Services, one of the business lines of GDF SUEZ.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com

* 
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Stagelabel
2014

Stagelabel
2014

VOOR 
BEDRIJVEN DIE: 

- hun stagebeleid constant willen verbeteren
 en bijsturen
- stagiairs goed willen begeleiden en 
 oog hebben voor het leertraject
- na beoordeling door de jury
 het kwaliteitslabel 2014 willen behalen

VOOR AMBITIEUZE 
STUDENTEN DIE:

-  hun stage kwalitatief invullen en een grote   
 meerwaarde betekenen in hun stagebedrijf
-  toegang willen tot het Limburgse bedrijfsleven
-  workshops en extra trainingen wel zien zitten

EN

… zich geroepen voelen 
om Beste Stagiair 2014  
te worden!

 SCHRIJF NU IN!
 Stuur je CV voor 14 maart 2014 naar hilde.klykens@voka.be met vermelding van Q-Stage

Meer info: www.voka.be/limburg/diensten/Q-Stage
Contact: hilde.klykens@voka.be

Scania is one of the world’s biggest manufacturers of heavy 
trucks,  buses  and  industrial  and  marine  engines.  An 
increasing share of the Scania activities consists of products 
and services in the financial and maintenance sectors so that 
the customers will get a cost‐responsible  transport solution 
with  maximum  availability.  With  circa  40.000  employees, 
Scania  is  active  in  circa  100  countries.  Research  and 
development takes place  in Sweden, while production takes 
place  in  Europe  and  Latin‐America,  whereby  both  the 
components  and  complete  trucks  are  interchangeable.  But 
Scania’s  business  is much more  than  just  developing  and 
manufacturing heavy vehicles. There are a lot of interesting 
worlds  within  Scania.  One  of  them  is  logistics,  in  which 
Scania  Parts  Logistics  in  Opglabbeek  is  active.  The 
warehouse  in  Opglabbeek  has  a  size  of  100.000 m²  with 
more  than  100.000  different  parts  on  stock.  We  employ 
more  or  less  600  coworkers  and  together  we  distribute 
around 26.000 order lines each day. 

Scania  is very much a global company and we work  in cross‐functional teams. A  job at Scania within  logistics will 
give  you  international  contacts  both within  and  outside  Scania.  Because  of  growth  and  internal  promotion we 
frequently have different positions available. 

We can offer a stimulating job in an international environment with a competitive salary and an excellent benefits 
package. You will work  in a modern working environment with modern  techniques. Within  the  local and global 
organization of Scania, there are different possibilities to grow and to work on your personal development.  

Are you interested in working for an international company with Scandinavian roots which is growing in its market? 
Or  are  you  interested  in  professional  development  as Market  Responsible,  Demand  Chain  Engineer,  Supply  & 
Inventory  Controller,  Warehouse  Engineering,  …Then  frequently  check  out  our  website 
www.scaniapartslogistics.com for open vacancies. 
 
If you have a bachelor or master degree and maybe some logistic experience,  
send your application letter and CV to hr.spc@scania.com. 
 

AMBITION IN LOGISTICS?

We are frequently looking for a Market Responsible, 
Supply & Inventory Controller, Demand Chain 
Engineer, Warehouse Engineer,…

ST-FRANCISKUS ZIEKENHUIS
aan jouw zijde!

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

OMDAT

TEAMWERK
IS

ZORG

zorg op maat degelijke begeleidingcontinu in beweging

Kom je terecht in het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder, dan merk je het meteen… Onze organisatie is 
continu in beweging op alle vlakken. Zo staan onze dynamische medewerkers dagelijks paraat om de allerbeste zorg 
op maat te bieden. Dicht bij huis én steeds met een ‘personal touch’. Dat gebeurt in een to� e, compleet vernieuwde 
omgeving die uitgerust is met hoogtechnologische apparatuur. Je merkt het: wij blijven investeren in kwaliteit. 
Niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers! Als nieuwkomer kan je rekenen op degelijke 
begeleiding om meteen goed te starten. En ook nadien blijf je permanent up-to-date via opleidingen, uitdagende 
projecten en doorgroeikansen. Een gezonde balans tussen werk en privé zorgt er tot slot voor dat jij je prima in je vel 
voelt. Het SFZ staat zo meer dan ooit aan ieders zijde! 

ZIN IN EEN JOB BIJ HET SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS? 
Surf naar WWW.SFZ.BE
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standhouders op het jobevent 2014

bedrIjf/organIsatIe/InstellIng websIte

Accenture accenture.com

Accountemps accountemps.be

Adecco adecco.be

Amma Verzekeringen amma.be

ASAP.be asap.be

AZ Vesalius azvesalius.be

AZL azl.eu

BDO Accountants bdo.be

Belfius Bank belfius.be

B-Holding b-holding.be

BNP Paribas Fortis               bnpparibafortis.be

Brouwland brouwland.com

Callexcell NV callexcell.be

Canberra canberra.com

Cegeka nv cegeka.be

CGI Belgium cgi.com

CM Limburg cm.be

Colas Belgium colas.be

Cronos cronos.be

Data Flow/ONE Agency dataflow.be

Deloitte deloitte.com

Ernst & Young ey.com

Ethias nv ethias.be

Federale Politie polfed-fedpol.be

Fiducial fiducial.be

Flexpoint flexpoint.eu

H. Essers               essers.com

HBVL Jobs jobs.hbvl.be

Hogeschool PXL pxl.be

ING België ing.be

JBC jbc.be

K.U.Leuven kuleuven.be

KBC Bank & Verzekeringen kbc.be

Lidl lidl.be

LVAB lvab.be

Maandag Project Sourcing NV maandag.be

Mariaziekenhuis Noord-Limburg mznl.be

Mini mini.be

Noliko nv scana-noliko.be

OPZ Geel opzgeel.be

PearlChain pearlchain.net

PIKON Belgium NV pikon.com

Q Jobs qjobs.be

QNH Consulting qnh.eu

Quasus quasus.com

Randstad Belgium randstad.be

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen rztienen.be

Renotec renotec.be

Revalidatie & MS Centrum msreva.be

Rusthuizen Zusters Augustinessen Limburg rusthuizenza.be

SAGA Consulting Group saga.be

SAGE NV sage.be

SBB Accountants & adviseurs sbb.be

Scania Parts Logistics scaniapartslogistics.com

Select Human Resources selecthr.be

Sint-Franciskusziekenhuis sfz.be

Sint-Trudo Ziekenhuis sint-trudo.be

Synergie Belgium synergiebelgium.be

Talent Planet nv talentplanetnv.com

Tempo-Team tempoteam.be

Testronic Laboratories Belgium nv testroniclabs.com

Tractebel Engineering tractebel-engineering-gdfsuez.com

USG Engineering Professionals usgprofessionals.be

UZLeuven uzleuven.be

Van Havermaet-Groenweghe vhg.be

VDAB vdab.be

Versuz versuz.be

VOKA - Kamer van Koophandel Limburg voka.be/limburg

Wit-Gele Kruis witgelekruis.be

Xelvin xelvin.be

Xplore Group xploregroup.be

Ziekenhuis Maas en Kempen zmk.be

Ziekenhuis Oost-Limburg zol.be

Z-Staffing z-staffing.be


