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Afstudeerbeurs.gent 
 
De Associatie Universiteit Gent  
(Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-
Vlaanderen) organiseert jaarlijks een grote Afstudeerbeurs voor haar 
laatstejaarsstudenten en jonge onderzoekers. De vorige edities telden zo’n 200 
deelnemende bedrijven en verwelkomden steeds meer dan 5.000 bezoekers.  
 
De beurs heeft vijf onderdelen:  
ϖ een algmene jobmarkt waar bedrijven en laatstejaarsstudenten elkaar ontmoeten;  
ϖ een Job Market for Young Reseachers waar bedrijven en PhD’s / postdoctorale 
onderzoekers elkaar ontmoeten; 
ϖ  Een International Jobs Corner waar bedrijven hun internationale carrièremogelijkheden 
etaleren, 
ϖ een beurs over verdere studiemogelijkheden binnen de Associatie Universiteit 
Gent;  
ϖ een omkaderend programma met infosessies, workshops en cv-analyse; 
  
CV analyse en tips over de loopbaan  
Laatstejaarsstudenten en jonge onderzoekers brengen hun cv mee en hebben daar een 
kort gesprek over met een HR-professional. Deze CV analisten doen suggesties om het 
CV te verbeteren en geven tips die nuttig zijn bij het zoeken naar werk of het uitbouwen 
van de verdere loopbaan.  
Voor HR-professionals draagt dit bij tot hun bekendheid bij de doelgroep van jonge  
Hooggeschoolden. Ze krijgen voeling met de aankomende generatie op de arbeidsmarkt 
én leggen interessante contacten .  
 
HR-professionals gevraagd  
We nodigen HR-professionals uit om zich in de namiddag van 28 maart 2017 – enkele 
uren – vrij te maken.  
Via afstudeerbeurs.gent/nl/cv-analyst/registreer geeft u zich op om mee te werken aan 
de CV analyse. U geeft aan wanneer u beschikbaar bent, u vermeldt uw werkdomein (uw 
expertise of sector) en tot welke studierichtingen u zich wenst te richten.  
Ook als uw organisatie niet ingeschreven is voor de Afstudeerbeurs / Job Market for 
Young Researchers, kunt u hieraan deelnemen.  
 
Online inschrijving studenten  
De studenten zien op de site welke consultants deelnemen en schrijven zich vooraf 
online in voor een gesprek. Daarnaast laten we de mogelijkheid open voor ‘last-minute’ 
consultaties, uiteraard voor zover er consultants beschikbaar zijn.  
 
Praktische organisatie  
Voor de CVanalyse zijn er aparte zalen beschikbaar op de 1ste en 2de verdieping van het 
ICC. Per gesprek worden 20 minuten voorzien. Voor elke CV analist wordt een kleine 
stand met tafel, stoelen en achterwand ingericht. Men kan desgewenst posters 
ophangen of andere promotiematerialen uitstallen. De organisatoren zorgen voor koffie, 
broodjes, etc.  
 
 
 



 
 
Online registratie:  
Wie als bedrijf wil deelnemen aan de CV analyse kan zich gratis registreren.  
1) U hebt nog geen login: wanneer uw bedrijf niet deelneemt aan de jobbeurs, kunt u 
zich rechtstreeks registreren via afstudeerbeurs.gent/nl/bedrijven/registreer. Onderaan 
rechts via de knop "cv-analisten" kunt u in het pop-up venster op "registreer" klikken.  
2) U hebt al een login voor deelname aan de Afstudeerbeurs/ Job Market for Young 
Researchers/ International Jobs Corner: u kunt na de login doorklikken naar de Cv 
analyse en eveneens uw gegevens invoeren. Gelieve voor de CV analyse met een ander 
mailadres te registreren dan voor de jobbeurs.  
 
Info  
Cv-analyse algemeen 
Karel De Middeleir, tel. 09/331 00 43 email: karel.demiddeleir@ugent.be  
 
Cv-analyse voor jonge onderzoekers 
Katrien Daemen-de Gelder, tel. 09/264 36 36, e-mail: katrien.degelder@UGent.be.  
 


