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— Als grootste onderwijsstad van België is er in Gent een 

grote pool aan menselijk kapitaal beschikbaar. Dit is ideaal 

voor ondernemingen die op zoek zijn naar nieuw talent. Dankzij 

de Afstudeerbeurs en Job Market for Young Researchers kan 

je als bedrijf rechtstreeks in contact komen met duizenden 

laatstejaarsstudenten en jonge onderzoekers die op zoek zijn naar 

een geschikte job. De ideale gelegenheid als bedrijf om in korte 

tijd en op een unieke locatie te rekruteren in de grote vijver van 

nieuw jong talent. —

—  Als voorzitter van de Associatie Universiteit Gent ken ik van bij aanvang, 14 jaar geleden, de sterktes van de formule van onze jaarlijkse Afstudeerbeurs. 

Zo is het uniek om op één dag en op één locatie kennis te kunnen maken met enthousiast jong talent -met bijna hun bachelor, master of PhD op zak- 

van vier grote en diverse instellingen, de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Ook de 

mogelijkheid om via diverse arbeidsmarkt gerelateerde sessies in interactie te gaan met young high potentials, de combinatie job- en verderstudeerbeurs, 

de gepersonaliseerde uitnodiging naar al onze laatstejaars en jonge onderzoekers, de professionele organisatie én de zeer interessante deelnameprijs 

behoren tot onze USP’s. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ik in mijn contacten met bedrijven regelmatig positieve echo’s over de Afstudeerbeurs 

opvang en dat uit bevragingen blijkt dat 90% van de deelnemende bedrijven vindt dat de vooropgestelde doelstellingen bereikt werden. Ongetwijfeld kan 

ook uw bedrijf daarvan volgend jaar getuigen.  — 

Mathias De Clercq

Luc Van den Bossche



algemene jobmarkt

3D ULTRA SURFACES 
4D Services 
4D vision 
Abercrombie & Fitch
ABInBev
Ablynx 
Accountemps
Acerta
ACLAGRO 
ACLVB
Actemium
ACV Gent-Eeklo
Adecco Personnel Services 
Adifo 
ADMB HR Services
AG Insurance
AGO Jobs & HR
agro|services 
AIESEC Gent 
AKKA Benelux
Alexander Calder
Algemene Aannemingen Van Laere 
ALMECO 
Amcor Group
Amplidata
ANACURA
Andress Consulting
Audi Brussels
AXIS
Axxes
AZ Alma
AZ Groeninge
Balta Industries 
Barco nv
Bayer Cropscience
Beaulieu 
Bebotax 
Belchim Crop Protection
BELFIUS BANK
Belgian American Educational Foundation  
B.A.E.F.
BEP EUROPE
BMW Group Belux/ BMW Financial Services
BNP Paribas Fortis
Bond Moyson 
Buro Nexus
Capgemini Belgium 
Care Talents

Cevi
CM
CNH Industrial Belgium
CODIT
Comma Group
Comsof
Confuciusinstituut Howest
Credendo Group
CVO Panta Rhei de Avondschool
Daikin Europe 
Datatonic 
De Persgroep
De Spoorwegen
Deba 
Defensie
Delaware Consulting
Docs
EHSAL Management School
ELEKTI
Elmos
Emeritis
ENGIE Electrabel
ENGIE Lab
EORTC
Esko
Eures (vdab internationaal)
Euroclear
Europa Direct Oost-Vlaanderen
Evolta
Exellys
Fed. Ag. Veiligheid v/d Voedselketen
Fiducial
Financial Talents
FINVISION
Flamée & Partners 
Flanders Make 
Fluxys
FOD FINANCIEN
Fulbright
FWO
Go Strange
Group S
GSK
Harvey Nash
Hays
Het Perspectief PCVO 
Huawei Technologies Belgium
Hudson

Imec
Imperial Meat Products
InSites Consulting
Intel
Intelect
Intrum Justitia
INVE Aquaculture
Jacobs België 
Jan De Nul 
Janssen Pharmaceutica 
Jetair 
JooS Consulting 
Katoen Natie
KBC Bank en Verzekering 
KEYENCE International 
Konvert Office
Lab Support
Lidl Belgium
Mediahuis 
Mediarte.be
Mercuri Urval 
Möbius
Moore Stephens Belgium 
Multiplicom
Napoleon Games - Wimi Belgium
Newtec
Nexios Consulting Group 
Nippon Shokubai Europe
Nokia
OCMW Gent - dienst Selectie
OfficeTeam
OM Partners
Ordina Belgium 
ORMIT
POLITIE
PricewaterhouseCoopers
Profacts
Provincie Oost-Vlaanderen
Puratos
Quality by Design
Randstad Group Belgium
Randstad Professionals
Recticel 
Sales Talents
SBB Accountants & Adviseurs
Schaubroeck
Schelstraete Delacourt Associates
Search & Selection

Secretary Plus 
Selor
Skyline Communications 
Smals
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
SOFICO
Solvay
Sopra Steria 
SPIE Belgium
Stad Gent - Dienst Rekrutering en Selectie
Stedelijk Onderwijs Gent
STYLELABS
Synergie Careers
Talent-IT
Teach for Belgium
Tec IT
TecQuality
Televic
Tentoo Payroll Services 
T-groep 
The Biotech Quality Group
Thomas Cook 
Titeca Accountancy 
TMC Science & Technology
Treeway Summer Challenge
Triple A Solutions
Twin Properties
China Platform UGent
UNILIN
Unique
Upgrade Estate
UZ Brussel
UZ Gent
Valesta
Vandelanotte
VDAB
Vereniging voor de Verenigde Naties
Verhaert New Products & Services
Vind!
Vlabus 
Vlerick  Business School
VM-Services
Volvo Car Gent
Volvo Trucks
Walters People
WEP
WIENERBERGER 
XPE Customer Care

Op dinsdag 28 maart 2017 organiseert de Associatie Universiteit Gent voor de 14de 
keer de Afstudeerbeurs in het ICC te Gent. 
In de Associatie Universiteit Gent werken vier instellingen samen: de Universiteit Gent, 
de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Alle 
AUGent laatstejaarsstudenten, doctoraatsstudenten en doctoraathouders (+/- 20.000 
pp) worden persoonlijk uitgenodigd voor een bezoek aan de Afstudeerbeurs. 
De Afstudeerbeurs overkoepelt 4 tegelijk plaatsvindende beurzen: de algemene 
jobmarkt, de Job Market for Young Researchers, de International Jobs Corner en de 
verderstudeerbeurs. 
De algemene jobmarkt (begane grond ICC) biedt plaats aan bedrijven die breed 
rekruteren – van professionele bachelors tot PhD’s en postdoctorale onderzoekers 
– uit alle universitaire en hogeschoolopleidingen die worden aangeboden binnen de 
Associatie Universiteit Gent. 
De algemene jobmarkt helpt bezoekers bij het zoeken naar een eerste job én brengt 
werkgevers uit alle sectoren in contact met potentiële werknemers. 
Bedrijven die bruisend jong talent wensen aan te trekken of 
zich willen profileren als een aantrekkelijke werkgever, 
kunnen zich aanmelden voor de algemene jobmarkt vanaf
1 september 2016 via afstudeerbeurs.gent



Job Market for Young Researchers

De Job Market for Young Researchers 
(2de verdieping ICC) brengt de
bedrijfswereld in contact met doctorandi en
postdoctorale onderzoekers die hun 
carrièremogelijkheden buiten de academische 
wereld actief willen exploreren. Deelnemende 
bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om 
hun specifieke targetgroep doelgericht en 
persoonlijk te benaderen. De Job Market for Young 
Researchers zet in op kwalitatieve netwerking. 
Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de Job 
Market for Young Researchers vanaf 1 september 
2016  via afstudeerbeurs.gent

EEN DOCTOR MAAKT JE ORGANISATIE GEZONDER, 
WANT EEN DOCTOR IS EEN

u	Teamplayer én performant individu

v	Ervaren organisator met uitstekende project en time managementkwaliteiten

w	Ondernemende, pro-actieve doorzetter

x	Uitstekende communicator

y	Creatieve denker met groot improvisatievermogen

z	Effectieve professional die zich thuis voelt in een internationale omgeving

{	En die strategisch inzicht heeft, gecombineerd met een sterk analytisch vermogen

Meer info op http://goseethedoctor.be/nl/7-troeven

 ABInBev* 

 Ablynx 

 Acerta

 Adifo

 AGO Jobs & HR

 agro|services* 

 Alexander Calder* 

 Amplidata* 

 Anacura

 Bayer Cropscience* 

 Belchim Crop Protection* 

 Bond Moyson

 CM

 Comsof 

 Daikin Europe* 

 Datatonic

 Delaware Consulting 

 DOCS* 

 Engie Lab*

 EORTC* 

 Euroclear* 

 Exellys* 

 Flanders Make* 

 GSK* 

 Hays* 

 Huawei Technologies Belgium* 

 imec* 

 Insites Consulting 

 Intel* 

 INVE Aquaculture* 

 Janssen Pharmaceutica* 

 KBC

 Mercuri Urval

 Möbius 

 Multiplicom* 

 Newtec 

 Nokia* 

 OM Partners* 

 Profacts* 

 Puratos 

 Quality by Design

 Randstad Professionals* 

 Schelstraete Delacourt Associates* 

 Selor* 

 Skyline Communications* 

 Smals

 Sofico

 Solvay 

 Sopra Steria 

 Televic 

 The Biotech Quality Group

 TMC Science & Technology* 

 Upgrade Estate* 

 UZ Brussel 

 Valesta

 Verhaert New Products & Services 

 Vlerick Business School* 

 Wienerberger*

 Engie Electrabel 

 Group S 

De met * gemarkeerde bedrijven focussen zich exclusief op 
het rekruteren van PhD’s. De overige bedrijven rekruteren 
breed, en werven dus ook PhD’s.  
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Euroclear’s IT department is actively looking for 
talented high potentials with strong problem-solving 
and analytical skills in order to staff complex IT 
positions. Critical analytical thinking being more 
important than the actual expertise new employees 
bring to Euroclear, we take part in the Job Market 
for Young Researchers to meet and network with 
PhD’s from all academic disciplines.

Anne Clement
HR Group Recruiter - IT Talent Line 
People Services - Euroclear 

EUROCLEAR
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SCHELSTRAETE DELACOURT

Schelstraete Delacourt Associates is één van de 
leidinggevende kantoren in België in executive 
search (rekrutering en selectie van high level 
sleutelposities binnen bedrijven). Ons 20-koppig 
team van Partners, Consultants en Research 
Consultants zet zich dagelijks in om de meest 
uitdagende Senior Management en Director 
posities in te vullen. Omdat we bovendien deel 
uitmaken van het wereldwijde InterSearch 
netwerk, hebben ook internationale searches 
geen geheimen meer voor ons.
In het kader van de groei en internationalisering 
van ons bedrijf, zoekt Schelstraete Delacourt 
Associates versterking voor het research 
team, dat markten en organisatiestructuren 
in kaart brengt en kandidaten opspoort en 
telefonisch interviewt. Hiervoor zijn een sterk 
cognitief en analytisch denkvermogen en 
onderzoeksvaardigheden cruciaal. 

Daarnaast zijn een aantal kerncompetenties 
van belang, zoals: autonoom en projectmatig 
werken, kritische zin, doorzettingsvermogen en 
wil tot uitmuntendheid. Omwille van al deze 
elementen betekent een doctoraatsachtergrond 
een toegevoegde waarde om bij Schelstraete 
Delacourt Associates aan de slag te gaan.
In die context zijn we sinds de afgelopen jaren 
aanwezig op de JOB MARKET FOR YOUNG 
RESEACHERS, waaruit we al succesvol hebben 
gerekruteerd. We laten ons daar graag vinden 
door doctores en doctorandi. 

Jo Heirman
Associate Consultant
Schelstraete Delacourt Associates - 
Member of InterSearch

— IK ZOEK NIET, IK VIND. —
Pablo Picasso, 1943
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De International Jobs Corner biedt bedrijven 
de mogelijkheid om hun internationale 
carrièrekansen in de schijnwerpers te 
zetten en komt hiermee tegemoet aan de 
groeiende interesse van studenten en jonge 
onderzoekers in een internationale carrière. 
Na een succesvolle China (2014) en Asia Jobs 
Corner (2015), hield niets ons meer tegen om in 
2016 wereldwijd te gaan. Na de zeer positieve 
commentaren van bedrijven en bezoekers, bieden 
we de International Jobs Corner graag terug aan 
in 2017. 
Hiernaast  een overzicht van de deelnemers 
aan de editie 2016. (De bedrijven aangeduid 
in vet hadden een aparte standplaats op de 
International Corner, de overige bedrijven 
boden internationale info aan op hun stand 
op het gelijkvloers of de Job Market for Young 
Researchers – aangegeven via extra signalisatie).

Abercrombie & Fitch 

Ab Inbev 

AIESEC Gent 

AMCOR 

Audi Brussels 

Bayer Cropscience 

Beaulieu 

Buro Nexus 

China Platform UGent 

CODIT 

Confisiusinstituut howest 

Datatonic 

DOCS 

ENGIE Electrabel/Lab 

Esko 

Eures (VDAB International) 

Go strange 

GSK 

InSites Consulting 

INVE Aquaculture 

Jacobs België 

Janssen Pharmaceutica 

Katoen Natie 

Mercuri Urval 

Multiplicom 

OM Partners 

Reconfirm 

Solvay 

Sopra Steria 

SPIE Belgium

Tec IT 

The Biotech Quality Group 

Twin Properties 

VVN

Volvo Car Gent 

WEP

ZTE 

4D vision
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ZTE

ZTE is looking for young talents who are keen to 
develop themselves in the ICT industry. ZTE is a 
provider of advanced telecommunication systems, 
mobile devices and enterprise technology solutions 
to consumers, carriers, companies and public 
sector customers. As part of ZTE’s M-ICT strategy, 
the company is committed to providing customers 
with integrated end-to-end innovations to deliver 
excellence and value as the telecommunication and 
information technology sectors converge.
ZTE would like to hire both local and international 
young talents who would like to work in a diverse 
environment. The International Jobs Corner provides 
a good opportunity for us to communicate with these 
young talents and understand their needs in career 
development.

(Mingo)  Zou Ming 
HR ZTE 



verderstudeerbeurs

Flexibilisering in het hoger onderwijs betekent een 
verruiming van de studiekeuzemogelijkheden voor 
studenten. Studenten kunnen hierover alles vernemen op 
de verderstudeerbeurs (1ste verdieping ICC). 

Universiteit Gent

Arteveldehogeschool

Hogeschool Gent

Hogeschool West-Vlaanderen 

BACHELOR NA BACHELOR
(BANABA)

Hogeschool

POSTGRADUAAT
BIJSCHOLINGEN EN

STUDIEDAGEN

DOCTORAAT
Universiteit

MASTER NA MASTER
(MANAMA)
Universiteit

MASTER
(MA)

Universiteit



omkaderend programma

cv analyse
infosessies

cv analyse/infosessies
Tijdens de Afstudeerbeurs vinden doorlopend infosessies 
en workshops plaats. Bezoekers kunnen er onder meer 
(gratis!) diverse sollicitatietechnieken oefenen en
zich uitgebreid informeren over 
tewerkstellingsmogelijkheden in het buitenland. 
Bovendien wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om 
hun cv grondig te laten doorlichten door professionele HR 
recruiters. 
HR professionals die hun diensten verlenen, kunnen 
aldus een belangrijke brug slaan tussen hun bedrijf en 
de aankomende cohorten hooggeschoolde mannen en 
vrouwen. 
HR professionals die wensen deel te nemen aan de cv 
analyse, kunnen zich vanaf 1 september 2016 aanmelden 
via afstudeerbeurs.gent/cvanalysten





GENT ICC ALS LOCATIE VAN DE AFSTUDEERBEURS

·  IN DE NABIJHEID VAN HET GENTSE STADSCENTRUM 

·  GOED BEREIKBAAR, ZOWEL MET HET OPENBAAR VERVOER ALS MET DE AUTO 

·   RUIME ONDERGRONDSE PARKING EN VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID IN DE  
ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN HET CONGRESCENTRUM

·  INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID ‘WE CARE’ CONCEPT 
 
·  IIN DE NABIJHEID VAN DE DEELNEMENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN

ICC
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Voor t-groep, één van de grootste HR dienstverleners in 
België, is de Afstudeerbeurs dubbel interessant. 
 
Eerst en vooral zoeken we samen met de mensen van 
de organisatie naar optimale visibiliteit voor t-groep. Zo 
maken tijdens de Afstudeerbeurs zoveel mogelijk young 
potentials kennis met onze jobs. Bovendien bieden we 
heel wat vacatures van onze klanten aan. Op die manier 
hebben we voor een groot deel van de bezoekers boeiende 
functies in uiteenlopende sectoren.
 
Nog een pluspunt is de grote diversiteit van het publiek 
op de Afstudeerbeurs. Door ons gevarieerd jobaanbod 
vinden veel bezoekers echt werk op onze stand. En t-groep 
vindt interessante kandidaten voor zowel onze klanten als 
onszelf. Nieuw talent ontdekken, daar doen we het voor.

Sven Hubin
Marketing & Communicatie Manager – t-groep

T-GROEP
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KBC is al enkele jaren hoofdsponsor van de 
Afstudeerbeurs. Dit omdat wij de afgelopen jaren 
steeds zijn blijven rekruteren.
Verschillende soorten bedrijven zijn aanwezig en dat 
maakt dat het aanwezige studentenpubliek ook heel 
gediversifieerd is. 
Voor de invulling van onze verschillende soorten 
vacatures is dat heel interessant.

Organisatorisch is alles prima in orde: de locatie in 
het ICC is comfortabel en de standhouders worden 
op voorhand duidelijk gebriefd.
Het werken met de verschillende kleurcodes 
zorgt ervoor dat de juiste profielen op de stand 
langskomen. 
Deze beurs is dus een vaste waarde in onze  
rekruteringskalender.

Isabelle De Meyst
Adviseur Rekrutering - KBC

  

KBC
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De Afstudeerbeurs is voor CM een belangrijk event 
om zich als werkgever op de arbeidsmarkt te 
profileren. Deze beurs is voor ons dé uitgelezen 
kans om onze troeven als werkgever voor een zeer 
gevarieerde doelgroep in de verf te zetten. Voor 
onze werking doen we een beroep op een brede 
waaier aan expertises (ICT, juridisch, financieel, 
administratief, ...). Dit resulteert in een gevarieerd 
vacatureaanbod.
Daarnaast biedt deze jobbeurs een zeer grote 
meerwaarde door de talrijke aanwezigheid van 
IT-profielen, waardoor we onze naamsbekendheid 
als IT werkgever kunnen vergroten. Enkele van onze 
projecten gingen al meer dan eens aan de haal met 
de ICT Innovation Award!  
We worden ieder jaar op een zeer hartelijke wijze 
ontvangen en organisatorisch is alles prima 
geregeld. Dit event staat in de toekomst dus zeker 
opnieuw op onze rekruteringskalender.  

Natalie Pollaris
Team HR - CM

  

CM



SPONSOR 
GETUIGT

De Afstudeerbeurs biedt Smals een unieke 
opportuniteit om in contact te komen met dé ICT-
specialisten van de toekomst. De studenten die ons 
tijdens het event opzoeken, ambiëren om iets groots 
te doen en een positieve impact te hebben op de 
samenleving. Studenten met een visie dus – en die 
zijn uiteraard welkom bij Smals! 

Angelina Van Belle
HR Marketeer - Smals

  

SMALS



14

x 
Af

st
ud

ee
rb

eu
rs

5500

be
zo

ek
er

s 
pe

r 
ja

ar

vi
si

bi
lit

ei
t v

ia
 

ve
rs

ch
ill

en
de

 
ka

na
le

n
- 

Af
fic

he
s

- 
Fl

ye
rs

- 
Jo

ba
t &

 V
D

AB
- 

M
ai

lin
g

- 
W

eb
si

te
- 

P
er

so
on

lij
ke

 u
itn

od
ig

in
g

- 
So

ci
al

 m
ed

ia
 c

am
pa

gn
e

- 
D

e 
Li

jn
- 

K
in

ep
ol

is

de
el

ne
m

en
de

 b
ed

ri
jv

en

nu
m

m
er

 1
 in

 
Vl

aa
nd

er
en

150
200
à 9

1

Afs
tud

eer
beu

rs i
n c

ijfe
rs



NIEUWE FORMULES REGISTRATIE BEDRIJVEN
AFSTUDEERBEURS 28 03 2017

EARLY BIRDS
De eerste 20 bedrijven die zich registreren krijgen de mogelijkheid om zelf hun exacte plaats te kiezen op
de job markt. Enkel geldig voor registraties in de maand september (hoofdsponsors hebben eerste keus).

DIAMOND
Hoofdsponsor €3500

 ¸ Stand met plaats naar keuze van 5m – 7,5m op de algemene job markt
 ¸ Vermelding van bedrijfslogo in alle communicatie: flyer, affiche, aftermovie, uitnodiging closing drink, 

powerpoint presentaties ICC, lanyardkaartjes, brief studenten, signalisatie,…
 ¸ Advertentieruimte op onze website, in ons portfolio en in de beursbrochure.
 ¸ Vermelding in social media campagnes op facebook/twitter en instagram
 ¸ Gratis WIFI en aansluiting elektriciteit (600 watt) inbegrepen
 ¸ Gratis toevoegen van vacatures via de Jobat job tool op onze website
 ¸ Mogelijkheid tot het downloaden van de CV’s van studenten die registreren via de site
 ¸ Gratis parking
 ¸ Drink en food vouchers 

GOLD
Standplaats 2,5m x 2m Pedro de Gante zaal: €700/module
Algemene Job Markt op het gelijkvloers

 ¸ 1 Tafel en 4 stoelen
 ¸ 1 parkeerplaats
 ¸ Drink en food vouchers
 ¸ Vermelding op onze website en in de beursbrochure
 ¸ Vermelding in ons online downloadbaar vacatureboek
 ¸ Gratis WIFI en aansluiting elektriciteit (600 watt) inbegrepen
 ¸ Gratis toevoegen van vacatures via de Jobat job tool op onze website
 ¸ Mogelijkheid tot het downloaden van de CV’s van studenten die registreren via de site

PREMIUM
Standplaats 2,5m x 2m Arteveldeforum: €800/module
Algemene Job Markt op het gelijkvloers

 ¸ 1 Tafel en 4 stoelen
 ¸ 1 parkeerplaats
 ¸ Drink en food vouchers
 ¸ Vermelding op onze website en in de beursbrochure
 ¸ Vermelding in ons online downloadbaar vacatureboek
 ¸ Gratis WIFI en aansluiting elektriciteit (600 watt) inbegrepen
 ¸ Gratis toevoegen van vacatures via de Jobat job tool op onze website
 ¸ Mogelijkheid tot het downloaden van de CV’s van studenten die registreren via de site 

SILVER
Standplaats 2,5m x 2m - op de 2de verdieping
Job Market for Young Researchers EXCLUSIVE: €750/module

 ¸ 1 Tafel en 4 stoelen
 ¸ 1 parkeerplaats
 ¸ Drink en food vouchers
 ¸ Vermelding op onze website en in de beursbrochure
 ¸ Vermelding in ons online downloadbaar vacatureboek
 ¸ Gratis WIFI en aansluiting elektriciteit (600 watt) inbegrepen
 ¸ Gratis toevoegen van vacatures via de Jobat job tool op onze website
 ¸ Mogelijkheid tot het downloaden van de CV’s van studenten die registreren via de site

BRONZE
Standplaats 2,5m x 2m - op de 2de verdieping
International Jobs Corner EXCLUSIVE: €500/module

 ¸ 1 Tafel en 4 stoelen
 ¸ 1 parkeerplaats
 ¸ Drink en food vouchers
 ¸ Vermelding op onze website en in de beursbrochure
 ¸ Vermelding in ons online downloadbaar vacatureboek
 ¸ Gratis WIFI en aansluiting elektriciteit (600 watt) inbegrepen
 ¸ Gratis toevoegen van vacatures via de Jobat job tool op onze website
 ¸ Mogelijkheid tot het downloaden van de CV’s van studenten die registreren via de site
 ¸ Internationale versiering van de stand 

Deelname aan de algemene job markt op het gelijkvloers 
geeft recht op een bijkomende standplaats op de Job Market 
for Young Researchers mits betaling van €100 extra en/of de 
International Jobs Corner mits betaling van €50 extra.

Onze partner Jobat zal nog extra advertentie opties toevoegen. 
Gelieve hiervoor het betreffende document op onze website te 
consulteren. 

Verder kunnen de organisatoren op vraag van bedrijven-exposanten 
specifieke doelgroepen benaderen  om aldus (extra) aanwezigheid 
vanuit bepaalde studiegebieden te verzekeren.  
U kan de algemene jobmarkt / Job Market for Young Researchers ook 
sponsoren in natura: 

 ¸ Wij zijn nog op zoek naar sponsors voor de  lanyards die wij aan de 
bezoekers uitdelen bij het betreden van de beurs

 ¸ Goody bags voor de bezoekers
 ¸ Planten en bloemen om de beurs extra uitstraling te geven
 ¸ Streekproducten die wij graag aanbieden aan onze bedrijven-

exposanten

In ruil krijgen deze sponsors   
zichtbaarheid op de beurs
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CONTACT
Valérie Ingelrelst  — Algemeen coördinator en sponsoring

T: 09 264 82 24

E: Valerie.Ingelrelst@AUGent.be

Antoine De Henau  — Coördinator algemene jobbeurs

T: 09 328 88 21

E: Antoine.Dehenau@UGent.be
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