
 

 
 
Op zoek naar jong talent? Neem deel aan de virtuele Afstudeerbeurs,  
het grootste online job event van Vlaanderen!  
 
De 18de editie van de Afstudeerbeurs, die wordt georganiseerd door de Associatie Universiteit Gent wordt 

een driedaags online event - van 29 tot en met 31 maart 2021. Bij voorgaande fysieke edities namen 
telkens meer dan 200 bedrijven deel en werd de beurs door meer dan 5.000 enthousiaste jobzoekers 
bezocht.  
 
In de Associatie Universiteit Gent werken vier instellingen samen: UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool 
en Howest. +/- 20.000 laatstejaarsstudenten, doctorandi, postdoctorale onderzoekers en alumni zullen ook 
nu weer persoonlijk uitgenodigd worden voor een bezoek aan onze gezamenlijke virtuele Afstudeerbeurs. 
  
Het doel van de beurs is laatstejaarsstudenten, doctorandi, postdocs en alumni hulp bieden bij het zoeken 
naar een (eerste) job én werkgevers in contact brengen met jong talent. Bovendien kunnen bezoekers gratis 
deelnemen aan interactieve, hands-on arbeidsmarktgerelateerde workshops en het cv laten analyseren door 
HR professionals.  
 
Bedrijven die breed rekruteren (bachelors, masters, doctorandi en postdoctorale onderzoekers) kunnen 
terecht op de algemene jobmarkt.  
 
Voor het derde jaar op rij zal er een Tech Lane Ghent Science Park Corner ingericht worden. De Tech 
Lane Corner zal in 2021 versterkt worden met een North Sea Port Corner. Beide corners targeten 
enthousiaste bachelors, masters, doctorandi en postdoctorale onderzoekers die een loopbaan wensen uit te 
bouwen in de boeiende haven- of high tech sectoren. 

  
De Job Market for Young Researchers zal in maart 2021 voor de 2de keer virtueel gaan. De organisatie ligt 
in handen van de 5 Vlaamse universiteiten (UGent, KU Leuven, VUB, UAntwerpen en UHasselt). Ze 
verwelkomen bedrijven en organisaties die zich exclusief wensen te richten tot doctorandi en postdoctorale 
onderzoekers die klaar zijn om de externe arbeidsmarkt op te gaan. 
 
Deze online editie van de Afstudeerbeurs zal sterk inzetten op netwerking teneinde kwalitatieve interactie 
tussen de verschillende stakeholders te faciliteren. 
  
Internationale loopbaanopportuniteiten kunnen ook bekendgemaakt worden op de virtuele standen van 
de bedrijven.  
 
!!! Gelieve bij inschrijving duidelijk aan te geven welke doelgroep(en) u wenst te bereiken. U kan 
zonder meerkosten deelnemen aan verschillende onderdelen van de Afstudeerbeurs.  
 
Ik nodig u van harte uit om met een virtuele stand aanwezig te zijn op de algemene jobmarkt / de 
interuniversitaire Job Market for Young Researchers / Tech Lane Ghent Science Park Corner en/of North 
Sea Port Corner waar u jobzoekers uit alle universitaire en hogeschoolopleidingen persoonlijk kunt 
ontmoeten. De deelnameprijs wordt bewust democratisch gehouden, zoals u kunt lezen in de bijgevoegde 
informatie.  
 
Online inschrijven is mogelijk vanaf maandag 5 oktober 2020 via afstudeerbeurs.gent/nl/bedrijven/registreer.  
Op 20 maart 2021 worden de online inschrijvingen afgesloten.  

 
Ik kijk ernaar uit u virtueel te mogen begroeten op de Afstudeerbeurs!  
 
Met vriendelijke groet  
Dhr. Rudy Van Renterghem  
Directeur Associatie Universiteit Gent  

 



Doelgroep en bekendmaking 
 

20.000 jonge professionals uit alle universitaire en hogeschoolopleidingen  
De Associatie Universiteit Gent, met vestigingen in Oost- en West-Vlaanderen, biedt meer dan 200 
afstudeerrichtingen, zowel bachelors als masters, en ruim 160 voortgezette opleidingen. De Associatie 
Universiteit Gent beschikt ook over een pool van ca. 6000 jonge onderzoekers (doctorandi en postdoctorale 
onderzoekers). Welke talenten u ook zoekt, u vindt ze zeker bij één van onze partnerinstellingen. 

 
Het onderdeel Job Market for Young Researchers wordt georganiseerd door de 5 Vlaamse universiteiten, 
waardoor bedrijven en organisaties toegang krijgen tot de Vlaamse (en ver daarbuiten) talentenpool. 
 

Bekendmaking 
Wij nodigen ca. 20.000 laatstejaarsstudenten, jonge onderzoekers en alumni via persoonlijke mailings uit 
om deel te nemen aan de Afstudeerbeurs. In onze verschillende vestigingen maken we gebruik van alle 
mogelijke communicatiekanalen om het evenement te promoten: websites, social media, het interne TV-
net, de studentenpers, affiches, enz.  
 
De 4 andere Vlaamse universiteiten betrokken bij de organisatie van de Job Market for Young Researchers 
zullen op hun beurt meermaals en op diverse manieren het event promoten bij hun doctorandi en 
postdoctorale onderzoekers.   
 
We zetten verder in op een gerichte externe communicatie. Met een sterke De Lijn campagne en uitbreiding 
van affichage en flyering vergroten we ons bereik en brengen we jobzoekers uit Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel naar de virtuele beurs. 
 
Ook in 2021 nodigen wij onze alumni uit voor deelname aan de beurs. 
 

Website 
De website afstudeerbeurs.gent is dé belangrijkste informatiebron voor de Afstudeerbeurs. Studenten, jonge 
onderzoekers en alumni registreren er zich en bereiden er hun bezoek aan de beurs voor. 
 
Bedrijven ontvangen na inschrijving een login waarmee de bedrijfsgegevens opgeladen, aangevuld en/of 
aangepast kunnen worden. 
Deze gegevens blijven gedurende één jaar zichtbaar voor bezoekers van de website. 
 

Programma: 
 

29 maart 2021 
� Verderstudeerbeurs 
� Gerelateerde infosessies & workshops 

 
30 maart 2021 

� Algemene Jobmarkt/Tech Lane Ghent Science Park Corner/North Sea Port Corner 
� Gerelateerde infosessies & workshops 
� CV analyse voor bachelor/master 

 
31 maart 2021 

� Interuniversitaire Job Market For Young Researchers 
� Gerelateerde infosessies & workshops 
� CV analyse & career coaching voor PhD/postdoc 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zes onderdelen 
 
1. Een algemene jobmarkt voor werkgevers uit alle sectoren die breed rekruteren (bachelors, masters, 

doctorandi en postdoctorale onderzoekers). 
2. Een Tech Lane Ghent Science Park Corner voor bedrijven gevestigd op het Tech Lane Ghent Science 

Park, Zwijnaarde. 
3. Een North Sea Port Corner voor bedrijven die deel uitmaken van het nieuwe North Sea Port, onstaan 

uit een fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. 
4. Een interuniversitaire Job Market for Young Researchers voor bedrijven en organisaties die zich 

exclusief richten tot doctorandi en postdoctorale onderzoekers. 
5. Een verderstudeerbeurs waar alle vervolgopleidingen binnen de Associatie Universiteit Gent worden 

voorgesteld. 
6. Een omkaderend programma met virtuele infosessies, workshops & cv-analyse.  

 
Het is mogelijk om aan meerdere onderdelen deel te nemen, dit zal mogelijk zijn aan de hand van 
tags. 

 
Virtuele locatie  
De Afstudeerbeurs zal worden georganiseerd op het HOPIN platform: https://hopin.to/  
Toegang tot het platform zal pas in een later stadium mogelijk zijn. Alle geregistreerde bedrijven zullen 
hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.   

 
Deelnemen  
 
Modaliteiten  
Check onze registratieformules op de website. Bij vragen kunt u contact op nemen met Valérie Ingelrelst 
(T. 09 264 82 24 of e-mail valerie.ingelrelst@AUGent.be).  
 
Inschrijven  
De uiterste datum voor inschrijving is 20 maart 2021. Inschrijven kan enkel online, via afstudeerbeurs.gent.  
 
Na inschrijving ontvangt u een login. Met deze login kunt u URL’s koppelen aan uw bedrijfsnaam, een korte 
omschrijving opgeven van uw bedrijfsactiviteit, extra documenten opladen en de doelgroep(en) aangeven 
die u wenst te bereiken. Met de login kunt u ook één of meerdere kleuren kiezen waarmee u aangeeft binnen 
welke sectoren u nieuwe werknemers zoekt.  
Indien u zich ook/exclusief wenst te richten op doctorandi en postdoctorale onderzoekers en/of op 
internationale profielen, gelieve de korte omschrijving van uw bedrijfsactiviteit en eventuele extra 
documenten aan te leveren in het Engels. 
 
Bijkomende informatie 
 
� De website laat bezoekers toe een programma (online sessies en afspraken voor CV analyse en/of 

career coaching) samen te stellen en te downloaden als PDF. Ze kunnen hierbij ook een selectie maken 
van bedrijven (met bedrijfsinfo) die zij wensen te bezoeken op de online beurs.  

� Bedrijven die zich vorig jaar registreerden, kunnen inloggen met de gegevens van vorig jaar of het 
paswoord resetten met het e-mailadres waarmee ze vorig jaar registreerden. Daarna kunnen de 
gegevens, indien nodig, aangepast worden.  

� Eerder geregistreerde bedrijven kunnen, indien gewenst, ook een nieuwe registratie invoeren.  
 
Een factuur wordt u toegestuurd in de loop van het voorjaar 2021.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

cv-analyse  
U kan ook uw steentje bijdragen aan de cv-analyse. U geeft enkele time slots (20 minuten/slot) vrij om 
studenten en/of jonge onderzoekers(doctorandi en postdocs) individueel te ontmoeten en hen feedback te 
geven op hun cv. Studenten en/of jonge onderzoekers maken vooraf een online afspraak en laden hun cv 
op.  
Voor meer informatie over cv-analyse voor studenten, gelieve contact op te nemen met Karel De Middeleir 
(T 09 331 00 43 of e-mail karel.demiddeleir@UGent.be).  
Voor meer informatie over cv-analyse voor jonge onderzoekers, gelieve contact op te nemen met Katrien 
Daemen-de Gelder (T 09 264 36 36 of e-mail katrien.degelder@UGent.be).  

 
Diamond: Hoofdpartner  
Deze formule biedt 5 deelnemende bedrijven extra zichtbaarheid.  
 
Voor de som van 1.000 euro kan u gebruik maken van:  
� Een virtuele booth op het online platform en een bedrijfspagina op de Afstudeerbeurs website 
� Mogelijkheid tot live (video en tekst) chat 
� Mogelijkheid om tijdens en na de beurs cv's en contactinformatie van alle bezoekers die hiervoor de 

toestemming geven, te downloaden/uit te wisselen 
� Tijdens het online event kan onmiddellijk worden gezien wie interesse heeft in uw bedrijf of organisatie. 

Na het event wordt inzage geboden in de statistieken van de virtuele booth 
� Uploaden van video, link naar vacatures, beeldmateriaal en documenten in de virtuele booth 
� Bedrijfslogo & link naar de eigen bedrijfspagina op de homepagina van de Afstudeerbeurs website 
� Opname van logo, korte omschrijving & link naar keuze op de pagina voor hoofdpartners 
� Opname logo & link in de direct mailings naar alle (voor)laatstejaarsstudenten, jonge onderzoekers en 

alumni (+/- 17.000 mailadressen) 
� Opname logo op flyers & affiches (verspreiding in alle grote Vlaamse studentensteden), de te 

downloaden wishlist voor bezoekers en in de online beursbrochure 
� Mogelijkheid tot verspreiding van vacatures 
� Visuele zichtbaarheid in de Aftermovie 
� Gratis gebruik van de Jobat jobtool die geïntegreerd is in de Afstudeerbeurs website 
� Korte voorstelling van het bedrijf/organisatie in de online beursbrochure 

 
Voor meer informatie over sponsormogelijkheden voor bedrijven die wensen deel te nemen aan de Job 
Market for Young Researchers, gelieve contact op te nemen met dr. Katrien Daemen-de Gelder (T 09 264 
36 36 of e-mail katrien.degelder@UGent.be). 
 

Overzicht inlichtingen  
 
Algemene jobmarkt & North Sea Port Corner 
Praktische vragen & partnership  
Valérie Ingelrelst  
T 09 264 82 24  
valerie.ingelrelst@AUGent.be Associatie Universiteit Gent  
 
Verder studeren & cv-analyse ba/ma  
Karel De Middeleir  
T 09 331 00 43  
karel.demiddeleir@UGent.be Universiteit Gent  
 
Job Market For Young Researchers & Tech Lane Ghent Science Park Corner  
cv-analyse PhD/postdoc  
Katrien Daemen-de Gelder  
T 09 264 36 36  
katrien.degelder@UGent.be Universiteit Gent  
 


