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AANWERVINGSHUIS

Pedro De Gante Zaal nr 17
Bedrijfsactiviteiten
info@aanwervingshuis.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Aanwervingshuis met kantoren te Kortrijk en Gent is gespecialiseerd in het rekruteren
en selecteren van bediende- en middenkaderfuncties voor vaste aanwerving. U kan bij
ons terecht voor zowel technische, administratieve, financiële, commerciële, logistieke,
… -functies. Voor deze bedienden steken wij graag de handen uit de mouwen om hen aan
die ideale job te helpen. Eén van onze sterktes is absoluut de volharding om kandidaten
in alle anonimiteit en uiterste discretie voor te stellen bij klanten. Wanneer onze klant/
het bedrijf interesse toont in de voorgestelde kandidaat, zal deze laatste beslissen
of zijn/haar gegevens vrijgegeven mogen worden. Wij volgen alles nauwkeurig op
en regelen dan ook een ontmoeting, een testafname en verzorgen in laatste fase de
contractbespreking.

Tech Lane Ghent Science Park Corner

TAGS

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

LIFE SCIENCES/MEDICINE
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ABLYNX, A SANOFI COMPANY
Arteveldeforum nr 83
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@sanofi.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Worldwide

Ablynx, een Sanofi bedrijf, is een bedrijf actief in de ontwikkeling van Nanobodies®,
gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten
die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen
en kleine chemische moleculen. Nanobodies kunnen worden ingezet bij de behandeling
van een reeks ernstige en levensbedreigende menselijke ziekten. Ablynx ontwikkelt een
portfolio van op Nanobody-gebaseerde therapeutische programma’s in verschillende
belangrijke ziektegebieden, waaronder inflammatie, hematologie, immuno-oncologie en
oncologie. De overname van Ablynx (juni 2018) zet Sanofi’s streven naar baanbrekende
innovatie voort, gericht op technologieën die meerdere ziektedoelwitten aanpakken
met enkelvoudige multispecifieke moleculen. Sanofi is vastbesloten om de Nanobodyontwikkelingsprogramma’s van Ablynx te versnellen.

Company profile
Ablynx, a Sanofi company, is engaged in the development of Nanobodies®, proprietary
therapeutic proteins based on single-domain antibody fragments, which combine the
advantages of conventional antibody drugs with some of the features of small-molecule
drugs. Nanobodies have potential uses in the treatment of a range of serious and lifethreatening human diseases. Ablynx advances a portfolio of Nanobody-based therapeutic
programs in several major disease areas, including inflammation, haematology,
immuno-oncology and oncology. The acquisition of Ablynx (June 2018) continues Sanofi’s
commitment to breakthrough innovation, focused on technologies addressing multiple
disease targets with single multi-specific molecules. Sanofi is committed to accelerating
Ablynx’s Nanobody development programmes.
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Arteveldeforum nr 38-39
Bedrijfsactiviteiten
prisca.bombeeck@accentjobs.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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ACCENT JOBS

Accent is een talent placement bedrijf met het grootste gespecialiseerde kantorennetwerk
in België met 300 kantoren en +1000 eigen medewerkers dat dagelijks meer dan 18 000
mensen tewerkstelt. Accent maakt deel uit van House of HR, een groep bestaande uit 10
gespecialiseerde bedrijven actief binnen Human Resources. Sinds 1995 onderscheidt
Accent zich door haar professionele, kwalitatieve maatwerk en in het aanbieden van jobs
met optie op een vast contract als de meer duurzame vorm van flexibel werk. Accent
kent een jonge, innovatieve en dynamische bedrijfscultuur in combinatie met een nononsens attitude en een enthousiaste mindset. De waarden van het bedrijf zijn Stay
Gutsy, Be a Friend en Go Pro. Binnen Accent zijn er specifieke afdelingen zoals Construct,
Retail, Logistics, Finance en Foreign om steeds de beste expertise te garanderen naar
zowel onze klanten-bedrijven als naar onze kandidaat-profielen.

General Job Market
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Arteveldeforum nr 38-39
Bedrijfsactiviteiten
annelien.tielens@acerta.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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ACERTA

Welkom bij Acerta! Acerta is een hr-dienstengroep die ondernemers ondersteunt in
elke fase van hun groeiproces. Ons doel is om starters, zelfstandigen, werkgevers en
boekhouders maximaal te ontzorgen. Als hr-partner bieden we persoonlijke service
met een brede waaier aan advies, diensten en toepassingen rond loonadministratie,
sociale zekerheid, vestigingsformaliteiten en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Ons motto? De kracht van mensen In alles wat we doen, gaan we voor de kracht van
mensen. Onze 1.350 medewerkers zijn onze grootste troef om specifieke klantsituaties
te begrijpen en klanten te begeleiden naar een optimale oplossing. Als één team gaan
we uitdagingen aan en zijn fier op wat we samen bereiken.
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Pedro De Gante Zaal nr 49
Bedrijfsactiviteiten
regio.gent@aclvb.be
company website

Targeted Experience Level
Starter
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ACLVB REGIO GENT

Onze missie: Wij verzekeren de sociale bescherming van werknemers en sociaal
rechthebbenden. Onze waarden: Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid
en solidariteit zijn de vier waarden die ons leiden in onze (dagelijkse) werking. Onze
visie: Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien en zo zijn/haar
persoonlijke situatie te verbeteren door zoveel mogelijk eigen keuzes te kunnen maken.
Wij dragen bij tot de zelfontplooiing van onze leden door vorming, expertise en een
snelle en toegankelijke, persoonlijke dienstverlening. https://youtu.be/Yh4-VYLvbIA
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ACV OOST-VLAANDEREN

Pedro De Gante Zaal nr 35

Bedrijfsactiviteiten
company website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Samen voor solidariteit! Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) is met 1,6
miljoen leden de grootste vakbond van België. We komen op voor de belangen van
alle werknemers en werkzoekenden. Heb je vragen rond je werk, je inkomen of heb je
juridische bijstand nodig? Ben je werkloos geworden? Word lid en wij helpen je verder!
Jong ACV verdedigt jongeren en hun plaats in de samenleving, op school en op het
werk. We informeren over rechten en mobiliseren jongeren over zaken zoals werk
en onderwijs. Jong ACV is de jongerenorganisatie van het ACV. We representeren en
organiseren studenten en werknemers (met of zonder job) onder de 35 jaar.

Company profile
Together for solidarity! With 1.6 million members, the Christian Union is the largest
union in Belgium. We stand up for the interests of all employees and jobseekers. Do you
have questions about your job, your income or do you need legal assistance? Are you
unemployed? Become a member and we’ll help you out! Young ACV defend young people
and their place in society, at school and at work. Our will is to inform them of their rights
and duties, to defend them, and to mobilise them on issues of employment and education.
Young ACV is the youth organisation of ACV, representing and organising students and
workers (with or without jobs) under the age of 35
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ADDESTINO
Casinozaal nr 42
Bedrijfsactiviteiten
hr@addestino.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Addestino is een technologisch consultancy bedrijf dat werkt op het snijvlak van business
en technologie, of het nu gaat om strategie en innovatie of digitale transformatie en
implementatie. Technologie vormt tegenwoordig de kern van de meeste bedrijven en
de innovatiecyclus zorgt voor ongeëvenaarde uitdagingen: zowel kansen om te groeien
evenals gevaren om te verliezen. De juiste antwoorden bevinden zich in nieuwigheden:
er is geen bekend pad om te volgen want elk bedrijf is uniek. Onze ongeëvenaarde
mensen zijn allemaal top-afgestudeerden die als Special Forces één worden met de
klant. Onze unieke methodologie levert ongeëvenaarde inzichten op om risico’s vooraf
te verminderen, in plaats van blindelings hypes te volgen. Bij Addestino zijn we trots
om ongeëvenaarde resultaten te leveren en het optimale pad voorwaarts te ontdekken
en te leveren, vrij van risico en onzekerheid, en dat in in een fractie van tijd en kosten.

Company profile
Addestino is a technology consulting company, working on the edge of business and
technology, be it for strategy & innovation or digital transformation & implementation.
Technology today is at the core of most companies. Its relentless innovation cycle
creates unparalleled challenges, both opportunities to grow and threats to lose. The
right answers lay hidden behind the curtain of novelty: there is no known path to follow,
every company’s path is unique. Our unparalleled people are all top graduates blending
in as Special Forces with our customers. Our unique methodology yields unparalleled
insights to reduce risk upfront, instead of just blindly following hypes. At Addestino
we’re proud to deliver unparalleled results. Uncovering and delivering the optimal path
forward, freed of risk and uncertainty, in a fraction of time and cost.
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ADECCO PERSONNEL SERVICES

Arteveldeforum nr 18

Bedrijfsactiviteiten
expertcentre.850@adecco.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Adecco België, dat onderdeel is van the Adecco Group, is in België gekend als één van
de grotere namen in de uitzendmarkt en in de HR-wereld. Naast haar kernactiviteiten
is Adecco enorm begaan met het welzijn van haar eigen medewerkers, klanten en
uitzendkrachten. Deze pagina lijkt dan misschien wel over ons te gaan – over wie
Adecco is en wat wij doen – maar eigenlijk hebben we het hier liever over jou. Wat
wil jij? Waarmee kunnen we jou helpen? Zoek je een toffe job? Jouw uitdaging is het
startpunt van onze zoektocht. Onze mensen staan klaar om jou de job van je leven te
bezorgen, een job waarin je uitblinkt en waarin je je echt goed voelt. Gewoon, fantastisch
werk. Het is onze missie om vraag en aanbod in de wereld van werk beter op elkaar af
te stemmen. Op niveau van het individu en de organisatie. Dat doen wij bij Adecco België
met integriteit, waardigheid en respect voor iedereen. Met passie ook, en vooral met het
oog op een betrouwbare en hulpvaardige dienstverlening.

Company profile
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Adecco Belgium, a subsidiary of the Adecco Group, is known in Belgium as one of the
biggest names in the staffing market and in the HR world. Next to its core business,
Adecco is very concerned with the well-being of its own employees, clients and temporary
workers. This page may seem to be about us – who Adecco is and what we do – but we’d
rather talk about you here. What do you want? What can we help you with? Are you
looking for a nice job? Your challenge is the starting point of our search. Our people are
ready to give you the job of your life, a job in which you excel and in which you really feel
good. Simply, fantastic work. It is our mission to better match supply and demand in the
world of work. At the level of the individual and the organization. At Adecco Belgium, we
do this with integrity, dignity and respect for everyone. With passion too, and especially
with a view to a reliable and helpful service.

North Sea Port Corner

TAGS
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ADIENT BELGIUM
Concept Store nr 108
Company profile
herlinde.de.cuyper@adient.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa
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Improving the experience in a world of motion.’ Samen willen we de ervaring van een
wereld in verandering verbeteren door onze autozetels en –onderdelen zo te maken dat
ze er bovenuit steken in kwaliteit, comfort en veiligheid. Dit kan enkel door de expertise,
ervaring en uitmuntendheid van onze mensen die enthousiast, gedreven en vol fierheid
zichzelf dagelijks uitdagen om hun prestaties te verbeteren met oog op een feilloze
uitvoering.

General Job Market
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ADIFO
Arteveldeforum nr 62
Bedrijfsactiviteiten
jobs@adifo.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Tegen 2023 zullen er zo’n 8 miljard mensen op de wereld zijn. Om iedereen van voedsel
te voorzien is een duurzame productie van voedingsmiddelen een echte uitdaging. Wil
je wel eens weten hoe bedrijven dit aanpakken? Welke technologieën er zijn en welke
software hiervoor ontwikkeld wordt? En wil je daar ook actief mee bezig zijn? Bekijk dan
zeker het boeiende aanbod bij Adifo! Adifo is een wereldleider in het leveren van software
tools voor de internationale voedingsindustrie. Wij maken software om leveranciers van
diervoeders en menselijke voeding te ondersteunen bij het maken van producten. We
begeleiden onze klanten doorheen het hele proces van het aankopen van ingrediënten,
het creëren en produceren van voedingsmiddelen, het beheren van de kwaliteit en het
begeleiden van het hele logistieke en financiële proces via ons ERP pakket. Daarnaast
hebben we ook formulatiesoftware die de producenten ondersteunen bij het maken van
hun producten.

Company profile
By 2023, there will be about 8 billion people in the world. To provide food for everyone,
sustainable food production is a real challenge. Would you like to know how companies
are tackling this? What technologies are there and what software is being developed
for this? And would you like to be actively involved in this? Check out the exciting offers
at Adifo! Adifo is a world leader in providing software tools for the international food
industry. We create software to support suppliers of animal feed and human nutrition in
the creation of products. We guide our customers through the entire process of sourcing
ingredients, creating and producing food products, managing quality and guiding the
entire logistics and financial process through our ERP package. In addition, we also have
formulation software that support producers in making their products.
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Interuniversity JMFYR

TAGS
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ADOC TALENT MANAGEMENT BENELUX

Casinozaal nr 7

Company profile

theunis@adoc-tm.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium, Netherlands, Luxembourg,
France, Canada, USA
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Adoc Talent Management (www.adoc-tm.com) is the leading PhD recruitment firm! Based
in France, Canada and Belgium, our DNA is to connect companies and researchers.
Our contact with companies and organizations in all sectors of activity enables us to
better understand the expectations and different fears of recruiters in order to better
advise and prepare PhDs to pursue their career beyond their experience in the practice
of academic research. In addition, we provide training courses for PhDs and post-docs
to help them develop useful professional skills, anticipate and prepare for post-thesis
opportunities, promote their doctorate, understand job market trends for doctors, to
define their professional path. The trainers, themselves PhD graduates, have had a
similar experience, so there is a complicity, understanding and a sense of belonging to
the same community. Finally, within the Interdisciplinary laboratory on the Doctorate
(LID), we carry out large-scale annual studies on the professional careers of doctors in
order to have a complete and updated view of the job market for doctors.

Interuniversity JMFYR

TAGS

PHD & POSTDOC

LIFE SCIENCES/MEDICINE

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
Casinozaal nr 1

international.employment@ugent.be
company website

ADVISORY DESK ON ORIENTATION YEAR
AND SINGLE PERMIT REQUIREMENTS
Bedrijfsactiviteiten

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium

Je kan bij onze stand terecht voor advies en informatie over: - Zoekjaar voor studenten en
onderzoekers (NIET-EEA onderdanen) - Single permit aanvraag voor tewerkstelling bij
private werkgever (NIET-EEA onderdanen) - Single permit aanvraag - gastovereenkomst
voor tewerkstelling bij UGent (NIET-EEA onderdanen) - Algemene informatie over
gezinshereniging of verblijfsrechten (EEA en NIET-EEA onderdanen) - Tewerkstelling in
meerdere landen of detachering; sociale zekerheid en andere gevolgen

Company profile
You can come to our stand for advice and information on: - Orientation year for students
and researchers (NON-EEA nationals) - Single permit application for employment with
private employer (NON-EEA nationals) - Single permit application - guest agreement
for employment with UGent (NON-EEA nationals) - General information about family
reunification or residence rights (EEA and NON-EEA nationals) - Employment in several
countries or secondment; social security and other consequences
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Interuniversity JMFYR
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MASTER
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LIFE SCIENCES/MEDICINE

AELIN THERAPEUTICS
Casinozaal nr 48
Company profile
pieter.mathys@aelintx.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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Aelin Therapeutics is a biopharmaceutical company pioneering peptide-based novel drug
modalities to create a powerful first-in-class antibiotics and agents against high-value
undruggable human targets. The technology, branded Pept-ins™, harnesses the power
of protein aggregation to induce specific functional knockdown of a target protein. The
Pept-in™ technology allows for the rational design of novel peptide-based therapeutics
and differentiates itself from other therapeutic modalities through its unique mode of
action, its designability and broad target space. Aelin Therapeutics is building a motivated
and innovative team to realize the therapeutic potential of Pept-ins. The company has
activities in Ghent and Leuven, Belgium. For more information please visit www.aelintx.
com.

General Job Market
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AG INSURANCE

Arteveldeforum nr 11
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@aginsurance.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Wat is het doel van een verzekeringsmaatschappij? Een vangnet bieden wanneer je er
het meest nood aan hebt. Zorgen voor een financieel appeltje voor de dorst als je ouder
wordt. Ondersteuning bieden wanneer het leven tegenzit. Dit allemaal, en meer … Want
wij gaan altijd een stapje verder! Volgens ons moet een verzekeraar je de vrijheid geven
om voluit te leven. Zorgen voor gemoedsrust zodat jij je dromen kan waarmaken. Wij
staan voor je klaar, zodat jij er voluit voor kan gaan. We anticiperen op behoeften die
voor jou écht belangrijk zijn: familie, woning, gezondheid, mobiliteit, sparen, pensioen
en ondernemen. AG helpt je vandaag je leven van morgen voor te bereiden. Samen
met onze medewerkers en partners bieden wij een compleet gamma aan uitstekende
oplossingen in preventie, verzekering en bijstand. We zijn vastbesloten om te zorgen
voor een maximale ondersteuning en een geweldige klantervaring.

Company profile

<< Index
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What’s the purpose of an insurance company? To provide a safety net when you need
it most? An extra financial cushion to fall back on when you get older? Support when
life throws you a curveball? All of the above, and more. Because we hold ourselves to
a higher standard. In our view, an insurer should give you the freedom to live your life
to the fullest. We strive to empower you to achieve your dreams, with peace of mind.
Because we care, we give you the courage to dare. By anticipating your needs in the areas
that matter to you most - family, home, health, mobility, savings, retirement, business –
AG helps prepare you for the future today. Together with our employees and partners, we
offer a complete range of outstanding solutions in prevention, insurance and assistance,
with a commitment to deliver maximum support and customer experience.

General Job Market
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AGILITAS GROUP
Pedro De Gante nr 85
Bedrijfsactiviteiten
rekrutering@agilitasgroup.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Agilitas Group is de 5e grootste HR-dienstverlener in België, gekend voor zijn merken
Agilitas, Amplo en Ascento. Daarnaast is Agilitas Group ook actief in Nederland en Polen.
Onze ambitie is een waardevolle partner te zijn voor onze klanten en kandidaten, én
een specialist op het vlak van human resource management. Door de integratie van
verschillende activiteiten binnen één groep is onze dienstverlening innovatief en
efficiënt. Bij onze 75 kantoren en meer dan 500 experten in België staat een persoonlijke
aanpak centraal. Ben jij gedreven, heb je een passie voor HR en vooral véél goesting om
elke dag het verschil te maken? Dan ben jij de collega die we zoeken!

Company profile
Agilitas Group is the 5th largest HR service provider in Belgium, known for its brands
Agilitas, Amplo and Ascento. In addition, Agilitas Group is also active in the Netherlands
and Poland. Our ambition is to be a valuable partner for our customers and candidates,
as well as a specialist in the field of human resource management. By integrating
different activities within one group, our services are innovative and efficient. A personal
approach stands at the core of our 75 offices and over 500 experts in Belgium. Are you
driven, do you have a passion for HR and - above all - do you have the motivation to make
a difference every day? Then you are the colleague we are looking for!
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General Job Market
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AGO INTERNATIONAL
Arteveldeforum nr 63
Bedrijfsactiviteiten
info@ago.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa

<< Index
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Ago International is deskundig in het rekruteren en selecteren van bedienden,
middenkaders en kaderleden in opdracht van diverse bedrijven. Vanuit onze
verschillende locaties bieden wij onze diensten reeds 30 jaar aan. Er zijn rekruteringsen selectiebureaus die handel drijven, en er zijn bureaus die handel drijven én
investeren in mensen. Ago International behoort tot dit tweede type. Onze missie? Voor
onze opdrachtgevers de geschikte kandidaat vinden, en voor onze kandidaten op zoek
gaan naar de job die past bij hun capaciteiten en ambities. Kwaliteit, doelgerichtheid en
integriteit staan hierbij centraal. Dit weten zowel onze talrijke industriële klanten als
de topkandidaten die we sinds de oprichting in 1989 dagelijks bij elkaar brengen. Ago
International behoort tot de top 10 van Belgische rekruterings- en selectiebureaus, is
stichtend lid van Federgon, en heeft kantoren in Brussel, Sint-Martens-Latem, Rijsel,
Londen en Kortrijk.
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AGO JOBS & HR GENT OFFICE

Pedro De Gante nr 47

info@ago.be

Bedrijfsactiviteiten

company website

Ben jij klaar voor de start van je loopbaan? Ontdek ons aanbod vaste jobs, mét of zonder
interimperiode. Al 35 jaar werken we samen met het grootste netwerk van werkgevers in
België. Bedrijven die ons al jaren kennen. Ons netwerk is ook dat van jou. Wat jou finaal
de ultieme passende job oplevert. Sneller dan je denkt.

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

<< Index
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Company profile
Are you ready to start your career? Discover our range of permanent jobs, with or
without an interim period. We have been working with the largest network of employers
in Belgium for 35 years. Companies that have known us for years. Our network is yours
too. Which ultimately gives you the ultimate suitable job. Faster than you think.

General Job Market
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AGRISTO
Arteveldeforum nr 26
Bedrijfsactiviteiten
hr@agristo.com

Agristo is sinds 1986 uitgegroeid tot een wereldspeler in de ontwikkeling en productie
van diepgevroren aardappelproducten. Als Belgische onderneming met hoofdzetel
in Wielsbeke en bijkomende productievestigingen te Nazareth, Harelbeke en Tilburg
(Nederland), specialiseren wij ons in het aanbieden van een uiterst gevarieerd
assortiment van frieten en afgeleide aardappelproducten, op maat van iedere klant.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional
International Career Countries
Nederland, India
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Since 1986 Agristo has developed into a world player for the development and production
of frozen potato products. As a Belgian company with our headquarters in Wielsbeke and
more production units in Nazareth, Harelbeke, Tilburg (The Netherlands) we specialize in
offering an extremely wide range of fries and derived potato products, made to measure
for each client.

Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

AIDE À LA DÉCISION ECONOMIQUE
Casinozaal nr 28
Company profile
Targeted Experience Level
Young professional, Professional
International Career Countries
Nederland, India
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ADE is a private consultancy created in 1990. Our mission is to contribute to improved
public decision-making through independent policy advice. Our clients include
international institutions, bilateral and multilateral development agencies, NGOs, and
national public institutions. We advise our clients on the entire policy cycle, from design
to implementation, monitoring, evaluation, and strategic recommendations. Our goal is
to bridge the gap between research and policy by applying academic rigour to answer
concrete policy questions. We do so by drawing on our in-house technical expertise and
our worldwide network of academic partners, specialised consultancies, and freelance
experts. We are highly client-oriented, offering innovative and tailor-made solutions to
meet the needs of each organisation. We guarantee excellence through our rigorous
quality assurance systems.
The full name of the company is Aide à la Décision Économique. It reflects our francophone
roots and the importance of economic analysis in the company’s DNA. We nowadays use
generally the acronym ADE, as we came to operate globally and to offer a wide range
of services. ADE has contributed over these three decades to shape, implement and
evaluate public policies and programmes all over the world. We started with projects
in Western and Eastern Europe. Over the years, the company expanded its expertise in
a wide range of services, sectors, and regions. ADE staff grew from the 7 founders to a
dozen persons around 2000 up to 45-50 staff members today.

Education and further studies fair
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AIESEC

Banketzaal 1ste verdieping - 5
Bedrijfsactiviteiten
gent.outgoing_exchange@aiesec.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter

AIESEC is een wereldwijd platform voor jonge mensen om hun leiderschapspotentieel
te verkennen en te ontwikkelen. Wij zijn een niet-politieke, onafhankelijke organisatie
zonder winstoogmerk, die wordt gerund door studenten en pas afgestudeerden
van instellingen voor hoger onderwijs. Wij bieden korte- en lange termijnstages en
vrijwilligersprojecten aan binnen en buiten Europa. Deze projecten zijn voor studenten
die leiderschapsvaardigheden willen ontwikkelen, zelfbewust willen worden, of
geïnteresseerd zijn in wereldproblemen en een uitdaging zoeken om hun carrière te
kick starten. Sinds onze oprichting hebben we meer dan 1.000.000 jongeren betrokken
en ontwikkeld die een AIESEC-ervaring hebben meegemaakt. De impact van onze
organisatie kan worden gezien door onze alumni die het bedrijfsleven, NGO’s en
wereldleiders vertegenwoordigen, waaronder een Nobelprijswinnaar, Martti Ahtisaari
van Finland.

Company profile

<< Index

AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership
potential. We are a non-political, independent, not-for-profit organization run by students
and recent graduates of institutions of higher education. We offer short- and longterm internships and volunteer projects in- and outside Europe. These projects are for
students who want to develop leadership skills, become self-aware, or are interested in
world issues and are looking for a challenge to kick-start their careers. Since we were
founded, we have engaged and developed over 1,000,000 young people who have been
through an AIESEC experience. The impact of our organization can be seen through our
alumni who represent business, NGO and world leaders, including one Nobel Peace Prize
laureate, Martti Ahtisaari of Finland.

Afstudeerbeurs I 2022 I 26

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

AKKERMANS & PARTNERS
Arteveldeforum nr 90
Bedrijfsactiviteiten
eline@akkermanspartners.be
company website
vacancies website

Akkermans & Partners is dé specialist in het leveren van advies, expertise én
ondersteuning aan de hele verzekeringssector. Wij zijn al 16 jaar actief bij makelaars,
leasing – en verzekeringsmaatschappijen door de inzet van hoog gemotiveerde
consultants!

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

<< Index
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Akkermans & Partners is specialist in providing advice, expertise and support to the
entire insurance sector. We have been active for 16 years with brokers, leasing and
insurance companies through the use of highly motivated consultants!

General Job Market
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ALDI
Pedro De Gante nr 62
Bedrijfsactiviteiten
recruiting@aldi.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Werken bij ALDI? Da’s werken in een team van collega’s die elkaar met respect
behandelen, eerlijk communiceren en 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Simpelweg
samenwerken, dus, dat maakt ons net zo sterk. Die kracht gebruiken we trouwens het
liefst om elkaar te pushen en – vooral – om het voor onze klanten zo goed mogelijk te
maken. Niet alleen in onze winkels, maar ook bij IT, finance of HR. Altijd zo eenvoudig
mogelijk – dat is het geheim van ALDI sinds het prille begin: een hechte familie die
samen straffe projecten waarmaakt door ideeën te delen. We investeren dan ook graag
in jouw persoonlijke ontwikkeling. Met opleidingen, ja, maar ook met een meter of peter
die ervoor zorgt dat jij elke dag met de glimlach naar het werk komt. Gegarandeerd.
En dat allemaal met een goed evenwicht tussen werk en privé én een aantrekkelijk
verloningspakket.

Company profile

<< Index
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Working at ALDI? That means working in a team of colleagues who treat each other
with respect, communicate honestly and rely on each other for 100%. Simply working
together, that’s what makes us strong. We use that strength to push each other and
- above all - to make things as good as possible for our customers. Not only in our
shops, but also in the departments IT, finance or HR. Always as simple as possible - that
has been the secret of ALDI since the very beginning: a close family that implements
great projects together by sharing ideas. That is why we like to invest in your personal
development. With training, but also with abuddy who makes sure you come to work with
a smile on your face every day. Guaranteed. And all that with a good work-life balance
and an attractive remuneration package.

North Sea Port Corner

TAGS
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AM-TEAM
Concept Store nr 111
Company profile
hr@am-team.com

We help customers in the water, environmental, pharma, and biotech industries with
optimising and innovating their production processes by realistically simulating big
industrial facilities. We are developing unique solutions to test modifications without
onsite intervention. Thanks to our services, customers can benefit in many different
ways: they save time and reduce costs while getting revolutionary insights. Our
customers include water utilities and other industrial end-users, innovative companies,
and consulting firms worldwide. Given the value and innovation we offer, there are ample
opportunities to create compelling value propositions.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Verschillende
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AMANDIS
Arteveldeforum nr 7
Bedrijfsactiviteiten
info@amandis.be

Amandis is een Belgisch rekrutering- en selectiebureau gespecialiseerd in ICT met
meer dan 25 jaar ervaring. Als exclusieve partner van heel wat toonaangevende klanten
bieden wij Outsourcing en Permanente rekrutering aan. Wij beschikken over specifieke
business units met elk hun doorgedreven expertise: - Software & Testing - Infrastructure
& Security - ICT Business (functioneel/management) - IT Sales

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional

<< Index
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Amandis is a Belgian recruitment and selection company specialised in finding ICT talent.
With more than 25 years of experience we offer Permanent and Outsourcing recruitment
services to our A-brand clients, and have dedicated teams focussing on: - Software &
Testing - Infrastructure & Security - ICT Business (functional/management) - IT Sales

General Job Market
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ANDRESS CONSULTING

Pedro De Gante nr 51
Bedrijfsactiviteiten
info@andress.be

Andress Consulting wijst jou graag de weg, want het pad naar de ideale werkgever kent
nogal wat valkuilen. Zeker voor schoolverlaters die een goede eerste werkervaring
ambiëren. Of voor jonge professionals die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Wij zorgen
niet alleen voor de perfecte match tussen starter en werkgever maar ook voor advies en
begeleiding. Kwestie van jezelf professioneel te ontplooien in de beste omstandigheden.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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APPTWEAK

Pedro De Gante nr 57
Bedrijfsactiviteiten
madeleinel@apptweak.com
company website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Japan, India, Israël en Azië

<< Index
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AppTweak is de toonaangevende ASO tool gedreven door Data Science. AppTweak stelt
+1.500 mobiele leiders - zoals Amazon, Jam City, Yelp en Adobe - in staat om hun apps en
games te laten groeien met bruikbare inzichten in een eenvoudige interface. AppTweak’s
all-in-one platform biedt ASO Intelligence, Ad Intelligence, App Intelligence en Market
Intelligence. Gelanceerd in 2014, AppTweak bedient klanten uit alle hoeken van de
wereld, met kantoren in Brussel, San Francisco, Tokio, en Bengaluru.

Company profile
AppTweak is the leading ASO tool driven by data science. AppTweak empowers +1,500
mobile leaders - such as Amazon, Jam City, Yelp, and Adobe - to grow their apps and
games with actionable insights in a simple interface. AppTweak’s all-in-one platform
offers ASO Intelligence, Ad Intelligence, App Intelligence, and Market Intelligence.
Launched in 2014, AppTweak serves customers from all corners of the world, with offices
in Brussels, San Francisco, Tokyo, and Bengaluru.

Jaarlijks drukken
200 starters hun stempel
binnen Colruyt Group
30.000 medewerkers, tientallen merken en bedrijven, en 1 duurzame
blik op de toekomst, dat is een job bij Colruyt Group. Logisch dat we
als groep van bedrijven altijd op zoek zijn naar nieuw enthousiast
talent in diverse vakgebieden zoals finance, supply chain, HR, en
marketing & communicatie.
Denk jij ook al volop na over je eerste job? Wil je je kennis inzetten
voor en ontwikkelen dankzij opdrachten & projecten die écht een
verschil maken? De starters bij Colruyt Group ontdekten al dat je dat
hier elke dag doet, of je nu trainee supply chain, trainee analyst of
junior financial controller bent. En jij bent vanaf dag 1 part of the
team!
Laat jij je stem horen bij Colruyt Group?
#samendoen
Ga de uitdaging aan en stap in je allereerste job
of een traineeship via jobs.colruytgroup.com

North Sea Port Corner
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ARCELORMITTAL
Concept Store nr 119
Bedrijfsactiviteiten
ellen.fonck.external@arcelormittal.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Het creëren van innovatieve en duurzame staalproducten voor een brede waaier van
dagelijkse toepassingen is waar wij - het ArcelorMittal Belgium team - voor staan. Auto’s,
windturbines, designwoningen… overal waar je kijkt, kom je ons staal tegen. Onze sterke
punten zijn duidelijk: we werken met hoogopgeleide professionals, we staan dicht bij
onze klanten en onze infrastructuur maakt samenwerking met complementaire sectoren
mogelijk. Daarnaast wordt ons staal ook gezien als de hoeksteen van een circulaire
economie en als basismateriaal voor hernieuwbare energie. Doorheen onze sites in Gent,
Luik, Genk & Geel, ligt de nadruk op veiligheid, innovatie en kwaliteit. De kracht van onze
onderneming ligt in ons vermogen om te innoveren en de grenzen van de staalproductie
continu te verleggen om nog meer te evolueren in de richting van de ‘slimme fabriek van
de toekomst‘. We zoeken voortdurend naar doorbraken in processen, werkmethodes en
producten en ontwikkelen vandaag reeds een visie over waar we binnen 20 jaar wil staan.
Hierin speelt ‘Industrie 4.0’ een hoofdrol, wat onze manier van produceren de komende
tien jaar fundamenteel zal veranderen. Centraal in dit verhaal staan onze collega’s.
Geen vooruitgang immers zonder teamwerk. Start de transformatie op https://belgium.
arcelormittal.com/jobs/

Company profile
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From urban wastelands to sustainable cities Not everyone can say their job involves
transforming the world, but you can. At ArcelorMittal, we are finding ever more
sustainable ways to make the steels used to build towns and cities everywhere. For you,
it’s an opportunity to work with the latest technology, driving innovations that will make
us the world’s cleanest steel producer and changing how people live for the better. And
being a part of our team means you’ll get support, training and opportunities to work on
exciting projects. Start the transformation at https://belgium.arcelormittal.com/jobs/
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ARDENA
Casinozaal nr 56
Company profile
hr@ardena.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Ardena is a leading contract development organization for the pharmaceutical industry.
We assist pharmaceutical companies, from virtual biotech to big pharma, in bringing
their valued molecule(s) to the clinic and market. We provide a comprehensive and
integrated portfolio of drug substance and drug product development, manufacturing,
logistics and bioanalytical services. Ardena is a rapidly growing international orientated
organization with a dedicated team of about 500 professionals operating from 7 sites in
Belgium (Gent), The Netherlands (Amsterdam, Oss, Assen), Spain (Pamplona), Sweden
(Sodertalje), and Latvia (Riga). Ardena has an open and transparent culture: team-spirit,
an open mindset and ownership are important values in our company. We are a dynamic
drug developer offering exciting career opportunities to skilled and motivated people
who want to work in a fast-growing market within the global pharmaceutical industry.
Do you want to work in a challenging contract research and development environment,
where experts come together to develop innovative drugs for unmet medical needs? Do
you want to further develop Ardena and grow with us by becoming our next colleague?
Then we might have the right opportunity for you.
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ASHFIELD ENGAGE
Pedro De Gante nr 55
Bedrijfsactiviteiten
jobs.belgium@ashfieldhealthcare.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Ashfield Engage is de nr. 1 contract verkooporganisatie in meer dan 10 Europese
landen. Met meer dan 4.000 medische en farmaceutische vertegenwoordigers,
ziekenhuisvertegenwoordigers, key account managers, etc. helpen wij onze klanten bij
het lanceren van nieuwe merken en het maximaliseren van kansen voor producten die al
op de markt zijn. Wij innoveren, investeren en analyseren voortdurend om de ROI voor
onze klanten te optimaliseren. Ashfield Engage Benelux heeft een team van meer dan
100 professionals. Onze flexibiliteit en expertise maken het mogelijk om onze klanten
de juiste oplossing en service te bieden, waaronder (shared) sales teams, vacature
management, direct recruitment services en contact center services. Talent maakt het
verschil. Ashfield Engage is voortdurend op zoek naar jonge afgestudeerden (bachelors/
masters bij voorkeur in een medische/wetenschappelijke of commerciële omgeving) en
naar ervaren medisch vertegenwoordigers. U kunt meer over ons te weten komen op:
https://ashfieldengage.com/nl-be/ Als u niet kunt wachten om ons te ontmoeten, stuur
dan uw CV naar jobs.belgium@ashfieldhealthcare.com of neem contact met ons op:
0032 2 233 39 42/43

Interuniversity JMFYR
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ASM
Casinozaal nr 61
Company profile
recruitment.europe@asm.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
North America, Europe, Asia
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We’re looking for the technology lovers, the creative thinkers, and the future inventors.
At ASM, we believe in ‘The power of an open mind,’ one sentence that sums up our
ambitions, our beliefs, who we are, and what we stand for. We believe in an inclusive
and diverse workplace, where our people can use their talents, continuously develop
their potential, and work together to deliver cutting-edge technologies. ASM is a leading
supplier of semiconductor process equipment for wafer processing. Based in 14 countries,
we bring together the best and brightest minds to create breakthroughs in technology.
We pioneered important aspects of many established wafer-processing technologies
used in industry, including lithography, deposition, ion implant, and single-wafer epitaxy.
In recent years, we brought atomic layer deposition (ALD) and plasma enhanced atomic
layer deposition (PEALD) into mainstream production at advanced manufacturers sites.
Our broad portfolio of innovative technologies and products is being used right now
by the most advanced semiconductor fabrication plants worldwide. Making integrated
circuits and chips smaller, faster, and more powerful for everyone. We’re constantly
evolving and innovating at a high and demanding pace, and our people are key to making
this all happen. That’s why we are focused on finding and developing talented people
like you. If you want to work in a dynamic, high-tech, and multinational company with
an open culture and cross-functional responsibility, get in touch. At ASM, you will drive
innovation, make an impact on the world around you, and deliver excellence.
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ATTENTIA
Pedro De Gante nr 81
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@attentia.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Omdat wij geloven dat gelukkige mensen de drijvende kracht zijn achter iedere
succesvolle onderneming, geven wij onze klanten, door de combinatie van data van onze
diensten, sociaal secretariaat en preventie & bescherming, een breder inzicht voor een
succesvol HR & Well-being beleid. Onze strategische focus werd reeds meerdere jaren
op rij bekroond met de prestigieuze HR Excellence Award. Attentia telt verspreid over
heel het land 40 kantoren met ruim 650 medewerkers. We zijn een groeiend en financieel
gezond bedrijf. Als stagiair kunnen wij jou een interessante stage bieden binnen HR,
waarin je zelf kan bepalen waar jouw interesses liggen (harde en soft HR). Je krijgt
veel autonomie en jouw inzet wordt echt gewaardeerd! Wil je meer weten over onze
organisatie, neem dan zeker eens een kijkje op onze website of kom ons een bezoekje
brengen tijdens de jobbeurs! Tot dan!

Company profile
We believe that happy people are the driving force behind every successful company,
Our customers get a broader insight for a successful HR & Well-being policy through
the combination of data from our services in payroll and prevention & protection. For
several years in a row, our strategic focus has been recognized with the prestigious HR
Excellence Award. Attentia has 40 offices throughout the country with more than 650
employees. We are a financially growing and healthy company. Do you want to know
more about our organization, take a look at our website or come and visit us during the
job fair! See you soon!
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AXA BELGIUM
Pedro De Gante nr 90
Bedrijfsactiviteiten
talentcoordination@axa.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Bij AXA willen we veel meer zijn dan de wereldleider in verzekeringen en
vermogensbeheer. Onze missie is ‘Samen vooruit door te beschermen wat belangrijk
is’. We willen als verzekeraar waken over elk individu, de maatschappij en de wereld.
En dat met een blik die altijd open staat voor vooruitgang. Als verzekeraar is AXA
Belgium ook een belangrijke speler op vlak van preventie. Preventie zit in ons DNA, wat
iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de
sensibilisering van risico’s.

Company profile
At AXA, we want to be more than the world leader in insurance and asset management.
Our purpose is ‘Act for human progress by protecting what matters’. As an insurance
company, we want to watch over every individual, society and the world while always
keeping the future in mind. As an insurer, AXA Belgium is also a key player in the
field of prevention. Protection is in our DNA, as evidenced every day by the extensive
investments in research and risk awareness.
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AXXES

Arteveldeforum nr 47
Bedrijfsactiviteiten
quinten.kennes@axxes.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium, Netherlands
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Axxes (Best Workplace®2021) is een ambitieuze IT-consultancy organisatie met het
oog op de toekomst. We vormen een topteam van meer dan 250 sterk technische
consultants, die actief zijn binnen software development, software testing, infrastructuur,
projectmanagement en op dataprojecten. De laatste jaren zijn we gekenmerkt door een
sterke groei zowel in aantal consultants en expertise als in aantal klanten en omzet. De
sleutel van onze groei ligt in het aanwerven van de juiste mensen waarbij we als bedrijf
sterk geloven in het potentieel van afstudeerders. We merken wel dat er steeds een
afstand bestaat tussen de academisch opgebouwde kennis en het niveau dat noodzakelijk
is om projectmatig en zelfstandig te kunnen werken binnen bedrijfsomgevingen. Om te
voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen bij onze klanten, organiseren we voor een
groep geselecteerde afstudeerders tal van opleidingstrajecten. Vanuit een praktische
insteek praktisch oogpunt bereiden we young graduates voor op het echte projectwerk,
waarbij eigen medewerkers kapstokken aanreiken om een carrière als consultant
succesvol te starten. Onze focus op kwaliteit, groei en ‘feel good’ verzekert daarbij het
succes bij onze klanten en onze medewerkers! De gevraagde kennis op het gewenste
moment, de geknipte persoon op het gepaste project. IT is about People!
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AYMING BENELUX

Casinozaal nr 30
Bedrijfsactiviteiten
hr_benelux@ayming.com
company website
vacancies website

Ayming biedt, sinds 1986 wereldwijd en al meer dan 15 jaar in België, het beste van twee
werelden: we maken deel uit van een grote Business Performance Consulting Groep, die
actief is in 15 landen en ongeveer 1.300 medewerkers telt, en tegelijkertijd heeft Ayming
Belgium een sterke startup-mentaliteit.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europe, North America
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Since 1986 worldwide and for over 15 years in Belgium, Ayming offers the best of both
worlds: we are member of an international Business Performance Consulting group with
about 1.300 employees, working in 15 countries, combined with a strong start-up spirit
for our Brussels based entity.
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AZ ALMA

Arteveldeforum nr 37
Bedrijfsactiviteiten
sollicitatie@azalma.be

AZ Alma is een eigentijds, vooruitstrevend ziekenhuis in Eeklo. Een toegewijd team
van ruim 135 ervaren geneesheerspecialisten, 1.310 professionele medewerkers en
172 enthousiaste vrijwilligers, zorgt voor een hoogstaand medisch en paramedisch
zorgaanbod met focus op performantie, kwaliteit en innovatie waarbij zorg met een hart
altijd centraal staat.

vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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AZ SINT-BLASIUS
Pedro De Gante nr 88
Bedrijfsactiviteiten
sollicitatie@azsintblasius.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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az Sint-Blasius is met haar eeuwenlange geschiedenis en traditie een vaste waarde
in de ruime regio. Anno 2022 heeft az Sint-Blasius zich ontpopt tot een centrum van
hoogkwalitatieve medische hulpverlening. Het ziekenhuis behaalde voor de 2de maal het
JCI kwaliteitslabel. Deze wereldwijd hoog aangeschreven erkenning toont objectief aan
dat az Sint-Blasius een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke
verbetercultuur, gericht op een uniforme, kwaliteitsvolle en veilige zorg. Het ziekenhuis
maakt deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Met meer dan 1300
werknemers en 130 artsen mag az Sint-Blasius zich veruit de grootste werkgever uit
de regio noemen. Het ziekenhuis is actief op 2 sites: één in Dendermonde en één in Zele.
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B.FINE
Pedro De Gante nr 4
Bedrijfsactiviteiten
ben@b-fine.be

b.fine is een RegTech bedrijf dat de expertise binnen financiële informatiesystemen en
regelgevende rapportering combineert en zich specialiseert in financiën, treasury, risk
management en data management. Over de jaren heen, is het domein van regelgevende
rapportering enorm geëvolueerd op zowel functioneel (bv. rapportage over resolutie en
herstel, liquiditeitsratios,...) als technische vlak (bv. verschillende data formats, meer
ruwe data,...). Dankzij de unieke mix van diensten en technische oplossingen is b.fine in
de mogelijkheid de uitdagingen op vlak van financiën, risk, treasury en data bij financiële
instellingen aan te pakken. Deze best in class diensten variëren vanaf implementatie en
change management tot managed services en ondersteuning.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
Company profile
b.fine is a RegTech company that combines its expertise in financial information systems
and regulatory reporting with specializations in finance, treasury, risk management and
data management. Over the years, the domain of regulatory reporting has significantly
evolved, functionally (e.g. reports on resolution and recovery, liquidity ratios,…) as well
as technically (e.g. more granular data, different reporting formats,..). Thanks to its
unique mix of services and technology solutions, b.fine is capable to address the risk,
finance, compliance and technology challenges financial institutions are facing due to
changes in regulation. This privileged position allows b.fine to deliver integrated best in
class solutions throughout the reporting chain. Services range from implementation and
change management to managed services and support.”
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B12 CONSULTING
Casinozaal nr 12

Bedrijfsactiviteiten

camille.libert@b12-consulting.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

B12 Consulting is een IT diensten bedrijf in Louvain-la-Neuve, België. Wij zijn
gespecialiseerd in de ontwikkeling van maatwerk applicaties (web platformen, mobiele
technische applicaties, etc.), geavanceerde data analyse (data science, artificial
intelligence, statistiek, modellering, etc.) en strategische consulting. Wij zijn een
interdisciplinair team van bijna 30 mensen, afkomstig uit heel Europa. Het bijzondere aan
B12 is dat wij, in tegenstelling tot andere consultancy bedrijven, onze projecten in-house
ontwikkelen. Met andere woorden, het hele team werkt in onze kantoren in Louvainla-Neuve. U krijgt dus de kans om aan zeer uiteenlopende projecten te werken, terwijl
u geniet van een sterk geëngageerd team. Ons team heeft ook een zeer uitgesproken
wetenschappelijk DNA. De helft heeft een academische achtergrond (Ph.D. en Post-doc)
en we zijn allemaal nieuwsgierig van nature. We zijn momenteel op zoek naar Analyst
Developers en Data Scientists om ons te vervoegen. Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer informatie!

Company profile
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B12 Consulting is an IT services company based in Louvain-la-Neuve, Belgium. We are
specialized in the development of custom applications (web platforms, mobile technical
applications, etc.), advanced data analysis (data science, artificial intelligence, statistics,
modeling, etc.) and strategic consulting. We are an interdisciplinary team of almost 30
people, coming from all over Europe. The special thing about B12 is that, unlike other
consulting companies, we develop our projects in-house. In other words, the whole team
works in our offices in Louvain-la-Neuve. You’ll have then the opportunity to work on
very diverse and challenging projects, while enjoying a strongly committed team. Our
team has also a very marked scientific DNA. Half of it has an academic background (Ph.D.
and Post-doc) and we are all curious by nature. We are currently looking for Analyst
Developers and Data Scientists to join us. Do not hesitate to reach us out for more
information!
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BAIN & COMPANY

Casinozaal nr 29
Company profile
elise.vanderclausen@bain.com
company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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Bain & Company is one of the world’s top business consulting firms founded in Boston
in 1973 and established in Belgium in 1990. We are active across 58 offices in 37
countries. We work alongside our clients as one team with a shared ambition to help
them make important strategic decisions, achieve extraordinary results, outperform the
competition and redefine industries. Digital transformations, mergers & acquisitions, and
sustainability are examples of questions tackled by our consultants. We complement our
tailored, integrated expertise with a vibrant ecosystem of digital innovators to deliver
better, faster and more enduring outcomes.
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BASALTE

Arteveldeforum nr 70
Bedrijfsactiviteiten
hr@basalte.be

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Innovatieve lichtschakelaars,
exclusieve luidsprekers en zelfs een eigen designapp: Basalte Home. Met de lichtste
aanraking activeer je de gewenste sfeer in huis. Muziek vult de kamer, de ideale
temperatuur staat ingesteld en de gordijnen sluiten. Een knap staaltje technologie dat bij
Basalte voorzien wordt van een gouden designrandje. Tot in de fijnste details ontworpen
en met de hand gemaakt: puur Belgisch vakmanschap!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Company profile
Basalte creates design for the intelligent home. Innovative keypads, exclusive speakers
and even its own app: Basalte Home. Imagine. At the slightest touch the room dims
to the right scene. Music starts playing, the temperature rises and the curtains close.
Impressive technology that is provided with a golden edge at Basalte. Meticulously
designed down to the finest details and handmade with love: pure Belgian craftsmanship!
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BASF INNOVATION CENTER GENT
Casinozaal nr 84
Bedrijfsactiviteiten
david.van-orshaegen@partners.basf.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Met een snel groeiende bevolking is de wereld in toenemende mate afhankelijk van
ons vermogen om duurzame landbouw en gezonde omgevingen te ontwikkelen en in
stand te houden. Als onderdeel van de afdeling Agricultural Solutions van BASF levert
het Innovation Center Gent innovatieve oplossingen voor de zaadbusiness via moderne
biotechnologie en geavanceerde plantenveredeling. Het BASF Innovation Center
Gent bestrijkt vele aspecten binnen de zaadbusiness voor veldgewassen, van vroeg
ontdekkend onderzoek tot de commercialisering van producten, of zoals we het noemen:
“van het labo tot het veld”. Versnel je carrière en kom werken bij het BASF Innovation
Center Gent!

Company profile
With a rapidly growing population, the world is increasingly dependent on our ability to
develop and maintain sustainable agriculture and healthy environments. As part of the
Agricultural Solutions division of BASF, the Innovation Center Gent delivers innovative
solutions for the Seeds business through modern biotechnology and advanced plant
breeding. The BASF Innovation Center Gent covers many aspects within the field crop
seeds business from early discovery research to product commercialization, or as
we call it: “from the lab to the field”. Accelerate your career and join us at the BASF
Innovation Center Gent!
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BARCO
Casinozaal nr 5
Bedrijfsactiviteiten
Recruitment@barco.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Barco ontwerpt technologie die het dagelijkse leven een beetje beter maakt. We kijken
verder dan het beeld en ontwikkelen oplossingen voor zicht, geluid en sharing solutions
om u te helpen samenwerken, inzichten te delen en uw publiek versteld te doen staan.
Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van vergader- en controlekamers
tot bedrijfsruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot de operatiekamer)
en Entertainment (van bioscopen tot live-evenementen en attracties). Onze
oplossingen hebben een zichtbare impact: ze laten mensen genieten van meeslepende
entertainmentervaringen, ze bevorderen kennisdeling en smart decision-making in
organisaties en helpen ziekenhuizen hun patiënten de best mogelijke gezondheidszorg
te bieden. Barco, met hoofdkwartier in Kortrijk (België), realiseerde een omzet van 804
miljoen euro in 2021 en heeft een wereldwijd team van meer dan 3.000 werknemers,
wiens passie voor technologie is vastgelegd in meer dan 500 toegekende patenten.

Company profile
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Barco designs technology that makes everyday life a little better. Seeing beyond the
image, we develop sight, sound, and sharing solutions to help you work together,
share insights, and wow audiences. Our focus is on three core markets: Enterprise
(from meeting and control rooms to corporate spaces), Healthcare (from the radiology
department to the operating room), and Entertainment (from movie theaters to live
events and attractions). Our solutions make a visible impact, allowing people to enjoy
compelling entertainment experiences; to foster knowledge sharing and smart decisionmaking in organizations and to help hospitals provide their patients with the best
possible healthcare. Headquartered in Kortrijk (Belgium), Barco realized sales of 804
million euro in 2021 and has a global team of 3,000+ employees, whose passion for
technology is captured in +500 granted patents.
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BD

Arteveldeforum nr 82
Bedrijfsactiviteiten
Jo.Hellinckx@BD.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
wereldwijd
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BD is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van medische technologie
en bevordert de wereld van gezondheid™ door medische ontdekking, diagnostiek
en zorgverlening te verbeteren. Het bedrijf ondersteunt de helden in de frontlinie
van de gezondheidszorg door innovatieve technologie, diensten en oplossingen te
ontwikkelen die zowel de klinische therapie voor patiënten als het klinische proces
voor zorgverleners vooruithelpen. BD en zijn meer dan 65.000 medewerkers hebben
een passie en een engagement om de resultaten voor patiënten te helpen verbeteren,
de veiligheid en efficiëntie van het zorgverleningsproces van clinici te doen groeien,
laboratoriumwetenschappers in staat te stellen een betere diagnose van ziekten te
stellen en ondersteunt onderzoekers om de volgende generatie van diagnostica en
therapeutica te ontwikkelen. BD is in vrijwel elk land aanwezig en werkt samen met
organisaties over de hele wereld om enkele van de meest uitdagende wereldwijde
gezondheidsproblemen aan te pakken. Door nauw samen te werken met klanten kan BD
helpen de resultaten te verbeteren, de kosten te verlagen, de efficiëntie te verhogen, de
veiligheid te verbeteren en de toegang tot de gezondheidszorg te verruimen.
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BDO BELGIUM
Pedro De Gante nr 65
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@bdo.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Bij BDO streven we naar een perfecte harmonie tussen het verlenen van de beste
diensten aan onze klanten, een efficiënte en renderende organisatie, en een goede
work-life balans voor alle medewerkers. BDO onderscheidt zich op verschillende
manieren van de andere spelers op de markt. Wij besteden de nodige aandacht aan jouw
carrièreperspectief en opleidingsmogelijkheden en dragen een aantal troeven hoog in
het vaandel. Onze menselijke aanpak Bij BDO beschouwen we elke medewerker als een
volwaardig individu en niet als een nummer. Onze organisatie staat bekend om haar
familiale en gezellige sfeer. Wij willen dat iedereen zich goed voelt binnen ons bedrijf en
dat er geen drempels bestaan tussen de niveaus. Flexibiliteit Flexibel werken staat bij
ons centraal en wordt op verschillende manieren toegepast. Zo werken we bijvoorbeeld
met glijdende uren zodat werknemers de keuze hebben om te starten en te stoppen op
een tijdsstip dat past in hun ritme. Tijdens drukkere periodes werken we met z’n allen wat
langer door en ter compensatie kan je die extra uren in kalmere periodes dan opnemen.
Daarnaast is het ook perfect mogelijk om van thuis uit te werken of vanuit een ander BDO
kantoor. Flexibiliteit vertaalt zich ook in de inhoud van je job: onze ‘flexpool’ bijvoorbeeld
laat je toe te proeven van projecten uit andere business lines. Op die manier krijg je de
kans om samen met je collega’s je carrière te personaliseren naargelang je interesses.
Groeien bij BDO Eén van de belangrijkste objectieven van BDO is ervoor zorgen dat onze
medewerkers graag bij ons zijn en willen blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze
mensen, om hen blijvend te boeien, moeten laten groeien in hun functie, hen helpen bij de
ontwikkeling van hun carrière en hen laten doen waar ze goed in zijn. Hierin speelt BDO
Academy een belangrijke rol: we bieden je onder andere vaktechnische trainingen en
taal- en ICT-opleidingen, maar ook een uitgebreid gamma aan workshops ter ontplooiing
van je soft skills en diverse opleidingstrajecten. Bij BDO nemen we fun serieus Op tijd
en stond ruimen de pc’s plaats voor een leuke teambuilding, een gezellige afterwork
of een knallend personeelsfeest. Hieronder een greep uit de fun activiteiten die we het
afgelopen jaar organiseerden. Zien we je op de volgende editie

Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
Casinozaal nr 59
Bedrijfsactiviteiten
veronique.brosse@bintg.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
EU, Norway, Russia, USA, China

Beaulieu International Group (B.I.G.) is een wereldwijde specialist in chemische
grondstoffen (polymeren), half-afgewerkte technische oplossingen (garen, vezels,
technisch textiel), is een wereldleider in een breed gamma van vloerbedekkingen voor
de residentiële en commerciële markt (vinylrollen, vinylplanken, laminaat, parket,
tapijt, naaldvilt, kunstgras en matten) en produceert ook meubelstofferingen. B.I.G.
heeft zijn hoofdkwartier in België en stelt wereldwijd 4.700 mensen te werk. We hebben
productiesites in 17 landen doorheen Eurazië, Amerika en Oceanië en we bedienen
klanten in 140 landen. B.I.G. rapporteerde een omzet van €1,7 miljard in 2020. Bij
B.I.G. werken we doelgericht en gepassioneerd aan de toekomst. Dankzij onze zin voor
ondernemerschap en onze ambitie kunnen wij duurzaam blijven groeien samen met
onze medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de maatschappij waarin
we werken.

Company profile
Beaulieu International Group (B.I.G.) is a global specialist in raw chemical materials
(polymers), semi-finished engineered solutions (yarns, fibres, technical textiles) and is
a leader in a broad range of floor coverings for the residential and commercial markets
(vinyl rolls, vinyl planks, laminate, parquet, carpet, needle felt, artificial grass and mats)
as well as upholstery fabrics. B.I.G. is headquartered in Belgium and employs 4,700
people worldwide. We have production sites in 17 countries across Eurasia, America and
Oceania and serve customers in 140 countries. B.I.G. reported a turnover of €1.7 billion
in 2020. At Beaulieu International Group, we work with purpose and passion to build the
future. Our spirit of enterprise and ambition are the drivers of permanent added value
for customers, employees, suppliers, shareholders and the society we work in.
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BEBOTAX
Arteveldeforum nr 35
Bedrijfsactiviteiten
sollicitaties@bebotax.com
company website
vacancies website

BEBOTAX is een eigentijds onafhankelijk, multidisciplinair en proactief advieskantoor
gegroeid uit een boekhoud– en fiscaal kantoor gevestigd te Nazareth dat inzet op startup,
opbouw, behoud en vererving van vermogen en ondernemingen binnen de context van
duurzaamheid. Opleiding is de rode draad binnen onze organisatie.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter
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BEBOTAX is a contemporary independent, multi-disciplinary and proactive consultancy
firm that has grown from an accounting- and tax firm established in Nazareth. The firm
focuses on startup, construction, conservation and inheritance of capital and businesses
within the context of sustainability. Training is the leitmotiv within our organisation.
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BELFIUS
Pedro De Gante nr 13 + Casinozaal nr 24
Bedrijfsactiviteiten
liesbet.evens@belfius.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Passie voor Belgisch talent, daar maken we hier het verschil mee. De tevredenheid van
onze medewerkers is even belangrijk als die van onze klanten, daarom investeren we
voortdurend in hun welzijn. 100% Belgisch. Met een passie voor talent van hier. Daar
maken we hier het verschil mee. Daarom investeren we niet alleen in de beste service
en de meest performante producten voor onze klanten, maar ook in het welzijn van onze
medewerkers. Met een open bedrijfscultuur en carrièremogelijkheden in een inspirerende
werkomgeving en met opleidingen op maat. Want enthousiaste medewerkers die zich
goed voelen, zijn de beste garantie voor de beste service. Maak mee het verschil.
Solliciteer vandaag nog bij Belfius. belfius.be/jobs
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BELGIAN AMERICAN EDUCATIONAL
FOUNDATION B.A.E.F.

Casinozaal nr 74

Bedrijfsactiviteiten
mail@baef.be

Wil je jouw studies of onderzoek voortzetten aan Amerikaanse universiteiten? Dan kan
BAEF je financieel helpen met de BAEF studiebeurzen.

company website
vacancies website

Company profile
Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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B.A.E.F. the Belgian American Educational Foundation offers around 65 Fellowships to
Belgian students and researchers to pursue their studies or researchers at their chosen
US university. More detailed information: https://baef.be/fellowships-for-belgians/
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Pedro De Gante nr 75

LIFE SCIENCES/MEDICINE

BIJLESHUIS / HELLOPROF

Bedrijfsactiviteiten
geraldine@helloprof.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

HelloProf wil iedereen de kans geven om individueel te leren van de besten. HelloProf
biedt hiervoor via de platformen bijleshuis.be, bijleshuis.nl en helloprof.com toegang
tot een netwerk van privé-lesgevers voor lager, middelbaar en hoger onderwijs en
voor professionele begeleidingen. De hoofdzetel is gevestigd in Gent en onze docenten
zijn actief over heel België en Nederland. (Bij)lessen worden georganiseerd aan huis
of via onze eigen ontwikkelde online leeromgeving. HelloProf is steeds op zoek naar
gemotiveerde bijlesdocenten om als bijverdienste studenten te helpen hun doelen te
bereiken. Daarnaast werven we full-time communicatieve accountmanagers aan om de
beste match te vinden voor elke student.

Company profile
HelloProf wants to give everyone the opportunity to learn individually from the best.
HelloProf offers access to a network of private tutors for primary, secondary and
higher education and for professionals via the platforms bijleshuis.be, bijleshuis.nl and
helloprof.com. The head office is located in Ghent and our teachers are active all over
Belgium and the Netherlands. Lessons are organized at home or via our own online
learning environment. HelloProf is always looking for motivated tutors to help students
achieve their goals as a side job. In addition, we recruit full-time communicative account
managers to find the best match for each student.
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BIO BASE EUROPE PILOT PLANT
Concept Store nr 117
Bedrijfsactiviteiten
jobs@bbe.org
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Bio Base Europe Pilot Plant werd opgericht in 2008 en telt momenteel 135 medewerkers.
Bio Base Europe Pilot Plant heeft als missie om de overgang van een fossiel-gebaseerde
economie naar een biogebaseerde economie te versnellen om zodoende een helpende
hand te bieden tegen de klimaatveranderingen. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
zijn onze kernwaarden! Bio Base Europe Pilot Plant is een unieke hoog technologische
en innovatieve piloot- en demonstratiefaciliteit. Biogebaseerde producten en processen
ontwikkeld op labo-schaal worden door Bio Base Europe Pilot Plant opgeschaald opdat
ze per direct toepasbaar zijn op industriële schaal. Meer informatie: http://www.bbeu.
org/pilotplant/ of over werken bij BBEPP op YouTube:: https://youtube.com/playlist?lis
t=PL00RyxLNivXuUYhQSCC48q--CY68kR_W6

Company profile
The Bio Base Europe Pilot Plant was established in 2008 and currently has more than 135
employees. It is a unique, open innovation pilot and demonstration facility for process
development, scale-up and (test) production of bio-based products and processes. We
combine a large and flexible range of modular unit operations with a team of highly
qualified and experienced bio-process engineers and technicians to translate bio-based
laboratory scale processes into cost-effective industrial processes. These innovative
processes contribute to a sustainable bio-economy and help to respond to the major
climate challenges. To date, Bio Base Europe Pilot Plant has carried out more than 300
bilateral projects for more than 150 companies from all over the world. It is/was also
a partner in more than 40 publicly funded projects. More information: www.bbeu.org/
pilotplant of https://youtube.com/playlist?list=PL00RyxLNivXuUYhQSCC48q--CY68kR_
W6
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BLECKMANN
Concept Store nr 98
Company profile
solliciteren@bleckmann.com
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
UK, US & Nederland
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Are you interested in working within an international and diverse team with leading
brands in the fashion and lifestyle sector? Do you have an affinity for logistics and/or
fashion and lifestyle products? Do you want to get the most out of your commercial skills?
We would like to get in touch with you. Bleckmann is an innovative company, founded
in 1862, which has evolved from a transport company to a supplier of complete supply
chain solutions with a specific expertise in e-fulfillment solutions for fashion and lifestyle
brands. Brands such as Superdry, Abercrombie & Fitch, Gymshark and V-tech and much
more. With a strong base in Europe, we have expanded into the US and Asia, enabling
us to serve our customers around the world. With more than 100 nationalities in the
workplace, we embrace diversity on the work floor and we hope to get you on board. Your
tasks will incline to sit together with other specialists to optimize processes. We want
to continuously improve and innovate in order to deliver our promises to the customer.
Wellbeing & fun in the workplace are also important and self-evident aspects for us.
Our values, classified as our 4 E’s, are reflected in everything we do. Entrepreneurship,
expertise, engagement and excellence. They reflect the heritage of our company, our
culture, where we stand today and our ambitions for the future. Do you want to work at
an innovative company where you can map out your career? Then we hope to welcome
you soon. Want to know more about us? Then come to our stand and get extensive
information about all the ins and outs about Bleckmann. Do you want to schedule an
appointment in advance, you can do that via email address solliciteren@bleckmann.com
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BNP PARIBAS FORTIS
Pedro De Gante nr 61
Bedrijfsactiviteiten
jobs@bnpparibasfortis.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

BNP PARIBAS FORTIS, DAT ZIJN ... JIJ EN WIJ. BNP Paribas Fortis is de bank voor een
wereld in verandering, die vast van plan is om zichzelf heruit te vinden tot de bank van
morgen. Kies je voor ons, dan ga je aan de slag in een bedrijf dat bij je past, dat aansluit
bij wat je wilt in het leven, je visie en je overtuigingen. Waarom BNP Paribas Fortis? We
zijn… A Learning Company We zijn... A Sustainable & Responsible Leader We zijn… An
Open-Minded Organisation We zijn… The Place to Work Differently Zin om samen met
ons de grenzen te verleggen voor een duurzamere wereld?

Company profile
BNP PARIBAS FORTIS IS... YOU AND US BNP Paribas Fortis is the bank for a changing
world, and is determined to reinvent itself to be the bank of the future. Choosing us
means joining a company that suits you, gives you what you want and matches your
vision and beliefs. Why BNP Paribas Fortis? We are… A Learning Company We are... A
Sustainable & Responsible Leader We are… An Open-Minded Organisation We are… The
Place to Work Differently Willing to push the boundaries with us for a more sustainable
world?
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BOND MOYSON

Arteveldeforum nr 29-30
Bedrijfsactiviteiten
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional
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Bond Moyson Oost-Vlaanderen werkt als socialistisch ziekenfonds dagelijks aan de
uitbouw van een betaalbare en toegankelijke ziekteverzekering. Door de jaren is Bond
Moyson uitgegroeid tot een complete organisatie met meer dan 269.000 leden, die
instaat voor de gezondheid van elkeen. Sterke service, grote bereikbaarheid en een
snelle terugbetaling zijn de sterkste troeven.Naast de verplichte ziekteverzekering, de
terugbetalingen van geneeskundige verstrekkingen en de uitbetaling van uitkeringen bij
ziekte, invaliditeit of zwangerschap biedt het ziekenfonds ook een uitgebreid pakket aan
aanvullende voordelen in de vorm van financiële tegemoetkomingen en diensten onder
één dak. Specialisten met ervaring in elk deel van de ziekteverzekering adviseren en
begeleiden de leden bij de opvolging van hun dossier.Daarnaast is Bond Moyson OostVlaanderen actief in ziektepreventie met tal van initiatieven en actieve partner van een
waaier aan socio-culturele organisaties voor kinderen en jongeren, vrouwen, personen
met een handicap en senioren.Thuiszorg maakt het aanbod van Bond Moyson compleet,
met thuisverpleging, poetsdienst, klusjesdienst, gezinszorg, kraamzorg, mantelzorg,
vervoer van minder-mobielen, vrijwilligerswerk en sociale dienstverlening.
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BOOST4BEAUTY

Arteveldeforum nr 94-95
Bedrijfsactiviteiten
info@boost4beauty.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
International Career Countries
BeNeLux
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Boost voor een professionele contactname. Non-verbale communicatie (branding yourself
online) Speed-dating ifv sollicitatie (persoonlijke tips in professionele contactname) Wil
je ervaren wat een éénvoudige BODY MIND oefening voor je kan betekenen alvorens te
solliciteren? Schrijf je dan snel in voor een 20 min sessie op de stand van Boost4beauty.
Weet je nog niet zeker welke carrièrestap je wil zetten? Met wie je in zee wenst te gaan?
Vraag het aan je lichaam! Na een simpele BODY MIND oefening neem je je volgende
carrièrestap bewuster! Schrijf je in voor een 20 min sessie die doorgaat op de stand
van Boost4beauty. Unieke aanpak in Body Mind connectie, tips en oefeningen komen
uit de SPP, somato-psychopedagogie. Liesbeth Brosens, fasciatherapeute en coach,
en ex- sales & marketeer voor pharmaceutische industrie faciliteert deze 20’ sessie,
tips zijn efficiënt en ervaringsgericht. Je krijgt een quick boost in “een professionele
contactname”, de tips zijn efficiënt en ervaringsgericht.

Company profile
Before applying for a job, would you like to experience how one simple BODY - MIND
exercise can mean? You don’t know yet what career step you want to take? Who you want
to go into business with? Ask your body! After a simple BODY-MIND exercise, you will take
your next career step with more awareness! Sign up quickly for a 20 min session on the
Boost4beauty booth. Unique approach in Body Mind connection, tips and exercises come
from the SPP, somato-psychopedagogy. Liesbeth Brosens, fascia therapist and coach,
and ex-sales & marketeer in the pharmaceutical industry, facilitates this 20 min session,
tips are efficient and experiential. You will receive a quick boost for professional contact
from your center, your body, your mindset and your intention. Boost for a professional
approach. Non-verbal communication (branding yourself online) Professional speeddating for Job Application (personal tips).
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BOPRO
Pedro De Gante nr 83
Bedrijfsactiviteiten
hr@bopro.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Frankrijk
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Bopro bestaat 40 jaar en we zijn al 15 jaar bezig met duurzaamheid. We waren 1 van de
eerste bedrijven in België om BREEAM in use (gebouwen) + BREEAM communities (land,
development) te implementeren en om er mee te werken. Zo hebben we geleerd om al
die duurzaamheidsproblemen te implementeren in onze dagelijkse job. Onze Core business
is project management d.w.z.; ‘het begeleiden van grote projecten zowel in project- als
studie- als realisatie- tot oplegfase. Maar ook management consultancy in duurzaamheid,
circulariteit, low carbon issues, ... En aan een andere zijde hebben we ook onze eigen
ontwikkelingen (developments) developments is er bij gekomen omdat er die tractie
van duurzaamheid niet was vroeger (bv Blue Gate, De Schakel, de Stip maar is niet het
enige verhaal) is nog groeiende en wij wilden dat duurzaamheidsverhaal meer en meer
implementeren. Als Bopro financieren wij onze eigen ontwikkelingen, voor management
consultancy werken wij voor andere projectontwikkelaars We zijn ook aan het digitaliseren
met BIM (Building Information Modelling). Klanten: befimmo, cofinimmo, nexaen, Extenza
(tour & taxis), AG Real Estate, Antwerpen brasserie Moortgat De Koninck, Argenta Bank,
ZNA, ... We denken vaak Out of the box (zit je naar locatie juist? Heb je behoefte aan dat
soort gebouwen? Wat zijn de operationele meerwaardes?) Wij schrijven ook wedstrijden uit,
wij laten ook materialenpasspoorten maken (opdrachtgever vraagt: wat kan gerecycleerd
worden, wat is waste? …). Wij zijn bezig met BREEAM certificaties: quotering op het
constructieve en materiaal, ook afval van het gebouw zelf, het verbruik van het gebouw zelf
(veel verlichting nodig of niet). We zijn ook bezig met Quantity survey and cost control: van
in het begin klant begeleiden wat zijn investering zal zijn. Begeleiden in het ontwerp maar
ook in het budgettaire. Wij doen heel graag haalbaarheidsstudies (kan naar PM leiden).
Duurzaamheid, circulariteit zijn elementen die altijd door ons verhaal moeten worden
meegenomen naar onze klanten. We hebben ook WELL-certificaties (geeft een waarde aan
van wat is de kwaliteit van het leven in het gebouw) WELL being in the building. Wordt
dikwijls gebruikt voor de commercialisatie om gebouwen te verhuren (zal makkelijker
verhuurd worden met zo’n certificaat). We zijn een Vlaamse KMO met ongeveer 80 mensen.
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BRADY
Pedro De Gante nr 33
Bedrijfsactiviteiten
jobszele@bradycorp.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Gebeten door techniek en innovatie? Ben je daarbovenop ook nog eens communicatief,
klantgericht en commercieel ingesteld? Dan ben je bij Brady aan het juiste adres om je
carrière een kickstart te geven! Bij Brady werven we trouwens geen mensen aan voor
een bepaalde job maar wel om een mooie carrière bij ons uit te bouwen! Ons aanbod: Wij
bieden een zeer gedreven werkomgeving in een organisatie die groot genoeg is om je
te kunnen ontwikkelen, maar ook zeker klein genoeg om daadwerkelijk het verschil te
kunnen maken. Je krijgt alle ruimte om invulling te geven aan het nemen van initiatief
en je persoonlijke ontwikkeling. Brady is financieel gezond en dat maakt dat we gericht
kunnen en blijven investeren in een betere toekomst. We bieden je een uitstekend loon,
passend bij jouw kennis, ervaring en capaciteiten. Dankzij de Brady Wegwijzers is er
ook ruime aandacht voor wellbeing en een flinke portie fun op de werkvloer! Check
maar Brady Zele op Instagram en Facebook om te zien hoe het er hier aan toe gaat!
Over Brady: Brady is één van de grootste werkgevers in Zele. Elke dag geven ruim 260
medewerkers hier het beste van zichzelf. Wereldwijd werken er 6.500 mensen bij Brady.
Onze hoofdzetel bevindt zich in de US, waar het bedrijf meer dan 100 jaar geleden werd
opgericht. Brady maakt en levert totaaloplossingen voor het identificeren en beveiligen
van mensen, producten en plaatsen. Ook al merk je ons niet op, we zijn overal aanwezig.
De mondmaskers, plexi-wanden en vloermarkeringen die ervoor zorgen dat je winkelof restaurantbezoek coronaproof verloopt, check! Maar ook de exit-bordjes die je veilig
naar de nooduitgang loodsen. De medewerkers van Brady vormen het kloppende hart
van ons bedrijf. Hun passie, geestdrift en vindingrijkheid stelde Brady in staat om uit
te groeien tot marktleider als het gaat om identificatie en veiligheidssignalisatie in de
meest veeleisende industrietakken ter wereld. In ruil hiervoor geven wij onze teamleden
respect en waardering en dragen we zorg voor hen.
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BRIGHT PLUS
Pedro De Gante nr 67
Bedrijfsactiviteiten
gent@brightplus.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Wij zijn Bright Plus, jouw professionele agent die je stap voor stap begeleidt doorheen je
carrière. Ben je gemotiveerd, meertalig én op zoek naar een uitdagende job? Wij lanceren
of versnellen je carrière met jobaanbiedingen, trainingen en loopbaanadvies. Dat is ons
ding. Al 28 jaar lang. Bij Bright Plus smijten we ons elke dag om de juiste match voor je te
vinden. Dat doen we door onze klanten en kandidaten door en door te leren kennen. We
willen weten wat er speelt in hun hoofd én in hun hart. Enkel zo kunnen we ze koppelen
aan een werkgever of werknemer die volledig aan de verwachtingen voldoet. Dat is voor
ons de basis van een fijne samenwerking. Maar ook na opstart laten we je niet in de
steek. We blijven ondersteunen met innovatieve tools die helpen bij het uitbouwen en het
verder aanscherpen van je skills of het versterken van een team.

Company profile
We are your professional agent who guide you step by step throughout your career. Are
you motivated, multilingual and looking for a challenging job? We launch or accelerate
your career with job offers, training and career advice. That’s what we do, for 28 years
already. At Bright Plus, we move mountains every day – yep, including on Mondays – to
guarantee the right match. We like to get to know our clients and candidates through and
through. For us, after all, knowing what’s on people’s minds and in their hearts is the
foundation of a pleasant long-term collaboration. But even after you start at your job, you
can count on us. We continue to support you with innovative tools that help you build and
further hone your skills or strengthen your team.
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BRIGHT POTENTIALS

Pedro De Gante nr 3
Bedrijfsactiviteiten
info@brightpotentials.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Bright Potentials is een HR-expertisekantoor voor recruitment en hr-consultancy dat gaat
voor het maximaal benutten van het potentieel van mens & organisatie. Onze opdracht en
missie bestaat erin om elke dag klaar te staan voor zowel kandidaten als bedrijven door
continu onze kennis ter beschikking te stellen en te delen. Bright Potentials onderscheidt
zich in verschillende expertises: selectie, rekrutering, performance management en
verloning, employer branding, strategie & HR management. Kandidaten begeleiden wij
in het volledige traject van sollicitatie tot aanwerving en verder ook bij de integratie. De
Bright Potentials Talent Coaches bieden verregaande ondersteuning in solliciteren en in
het vinden van de juiste bedrijfscultuur die perfect bij hun ambities, hun persoonlijkheid
en capaciteiten aansluit.
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BURO NEXUS

Pedro De Gante nr 64
Bedrijfsactiviteiten
office@buronexus.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

“Wil jij graag afwisseling in je carrière en spreken verschillende disciplines jou aan? Dan
komen we graag met jou in contact! Bij buro Nexus werken wij volgens het principe van
project sourcing. Dit houdt in dat je bij ons vast in dienst komt, maar je rondt projecten af
bij een externe partij. De ene keer sta je drie maanden op een project, een andere keer blijf
je (veel) langer plakken. Als je bij ons in dienst komt, dan gaan we het gesprek met jou
aan. Wil je liever een project binnen de bouw of ben je eerder elektronica en mechanica
gericht? We hebben een grote portefeuille aan projecten, dus het kan allemaal! Dit mét
de zekerheid van een vast contract en alle andere bijhorende voordelen. Zoals onze
consultants het zo mooi verwoorden: “Het leertraject is uitzonderlijk!” Ben je benieuwd
naar meer? Bekijk zeker onze website: www.buronexus.com”

Company profile
You want to learn. Grow. Broaden your horizons. Do your part. You want to have options.
Engage with new companies and projects. You want to have the freedom to go where
you want, without giving up the safety of a permanent contact. You want someone who
takes you seriously. Who is always available. Within and without office hours. You will
be permanently employed by buro Nexus, after which we send you to one of our external
clients. Sometimes you’ll finish a project in three months and sometimes you’ll stick
around longer. This empowers you to shape your career the way you want it, and to
sample different companies. Always with the safety of a permanent contract! So, are you
ready for ‘something new’?
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BZB-FEDAFIN
Pedro De Gante nr 22
Bedrijfsactiviteiten
vacatures@bzb-fedafin.be
company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

BZB-Fedafin is een vzw erkend als beroepsvereniging die de belangen behartigt van
de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten. Van
bij haar ontstaan in 1999 heeft BZB-Fedafin als belangrijkste doel het statuut van de
tussenpersoon te verbeteren. BZB-Fedafin telt intussen meer dan 2.300 leden en is
daarmee de grootste beroepsvereniging van tussenpersonen in België. Wij staan op
deze jobbeurs om de openstaande vacatures bij onze leden, de zelfstandige personen,
bekend te maken en (hopelijk) in te vullen. Ze zijn voornamelijk op zoek naar adviseurs
verzekeringen/beleggingen, administratief bediendes, commerciële profielen...
Geïnteresseerd om te werken bij een zelfstandig kantoor? Je kan aan onze stand komen
praten met deze zelfstandige tussenpersonen!

Company profile
BZB-Fedafin is a non-profit organisation recognised as a professional association that
represents the interests of intermediaries in banking and investment services, insurance
and credit. Since its establishment in 1999, the main objective of BZB-Fedafin has been to
improve the status of the intermediary. BZB-Fedafin now has more than 2,300 members,
making it the largest professional association of intermediaries in Belgium. We are at this
job fair to advertise the vacancies among our members, the independent intermediaries,
and (hopefully) to fill them. They are mainly looking for insurance/investment advisers,
administrative assistants, commercial profiles, etc. Interested in working in an
independent office? You can come and talk to these independent intermediaries at our
stand!
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C&W LOGISTICS
Pedro De Gante nr 50
Bedrijfsactiviteiten
jobs@cwlogistics.be

C&W is leverancier van en implementeert logistieke software met als core expertise
WMS. Dit aangevuld met een cloud EDI-platform, klanten- en leveranciersportalen,
integratie connectoren voor ERP, voice, transportcarriers en mechanische
magazijnautomatiseringen (AS/RS, AGV…) zorgen ervoor dat een volledige operationele
logistieke suite kan worden geïmplementeerd en dit van grote bedrijven tot KMO’s.
Als Trends Gazellen Ambassadeur 2020 West-Vlaanderen, werkt C&W steeds met de
nieuwste technologieën en maakt van kwaliteit zijn absolute prioriteit waarbij de nononsense aanpak een handelsmerk is.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Company profile
Complete software suite for logistic excellence. Founded in 2006, with a vast track
record of IT-implementations in logistics, C&W has become an undeniable player on the
logistics software market. C&W is an established and well respected provider within the
market place regarding the expertise in WMS/MES implementations. This supplemented
with a cloud TMS solution, a cloud EDI platform, Customer and Supplier Web Portals,
Integration Connectors for ERP - Voice - Transport Carriers - Mechanical Warehouse
Automation (High Bay, Miniload, AGV, Conveyor, ...) ensure that a complete operational
logistics suite can be implemented. A passionate team of functional and technical
logistics experts guarantee smooth deliveries in a very varied mix of environments (3PL,
Food & Beverage, Electronics, DIY, Manufacturing, ...). The list of successful realizations
reflects the expertise and successful no-nonsense and hands-on approach, where C & W
guarantees to bring such logistics IT projects to a good end !
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CARGILL
Concept Store nr 100
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Wereldwijd

Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten aan
heel de wereld. Samen met landbouwers, klanten, overheden en onze omgeving helpen
we mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, steunend op onze expertise en meer
dan 155 jaar ervaring. Onze 155.000 medewerkers in 70 landen zetten zich dagelijks in
om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel te voorzien, onze impact op het
milieu te beperken en de samenleving waarin we wonen en werken te verbeteren.

Company profile
Cargill provides food, agricultural, financial and industrial products and services
worldwide. Together with farmers, customers, governments and our community, we
help people to grow and develop, drawing on our expertise and more than 155 years of
experience. Our 155,000 employees in 70 countries work every day to feed the world in
a responsible way, reduce our impact on the environment and improve the communities
in which we live and work.
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CAREER CENTRE SIMPLY YOU

Casinozaal nr 77

company website

Bedrijfsactiviteiten

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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Loopbaancentrum Simply You begeleidt mensen in hun zoektocht naar meer
loopbaangeluk, een nieuwe job of een carrière switch. Via individuele coaching onderzoek
je samen met de loopbaancoach wat jouw talenten en valkuilen zijn. Door zelfreflexie
verhoogt je bewustzijn en krijg je inzicht in jouw patronen en dynamieken. Je onderzoekt
de mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt en krijgt zicht op welke job context er goed
bij jou past. Je kan ook op ons beroep doen voor C.V. en sollicitatie advies. Dit alles doen
we via creatieve coachingstechnieken waarbij je denken, voelen en doen aangesproken
worden. We werken ook via de unieke methodiek van coaching met behulp van paarden.
We zijn een erkend loopbaancentrum door de Vlaamse Overheid. Dat wil zeggen dat
je indien je voldoet aan de voorwaarden (waaronder minimum 7 jaar werkervaring en
woonachtig in Vlaanderen of Brussel), je recht hebt op loopbaancheques waardoor je 7
uur coaching krijgt voor 80 euro.
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CEGEKA
Arteveldeforum nr 10
Bedrijfsactiviteiten
michelle.cuypers@cegeka.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Cegeka is al sinds de oprichting in 1992 een IT-bedrijf dat méér wil betekenen. Voor onze
klanten, voor de wereld om ons heen én voor onze medewerkers. Ons motto luidt dan
ook: Aspire to more. We groeien omdat de mensen die bij ons werken groeien. Omdat ze
zelf ook méér uit hun carrière willen halen. Altijd beter willen worden in wat ze doen.
Op die manier zijn we geworden wat we nu zijn: een familiebedrijf dat meespeelt in de
top van de IT-wereld. We bieden onze klanten een breed scala aan IT-oplossingen op
het gebied van infrastructuur, digital workplace, software, cloud, data en security. Een
klantgerichte benadering zit in ons DNA: we willen niet voor, maar mét onze klanten
werken. Als IT-leverancier en als trusted partner. Op die manier bouwen we hechte,
duurzame relaties op, waarin we elkaar altijd verder helpen.

Company profile
Cegeka is a leading European IT solutions provider and family-owned company. We
specialize in cloud services, security and optimization of infrastructure and business
processes and take care of the development and integration of applications, eco-systems
and software platforms. Cegeka was founded in 1992 by André Knaepen and has its
headquarters in Hasselt, Belgium. In 2020, the group employs more than 5,000 people in
Europe with offices in Belgium, The Netherlands, Germany, Austria, Romania, Italy, the
Czech Republic, France and Russia. We also have two Cegeka-owned high performance
data centers: one in Belgium (Hasselt) and one in the Netherlands (Geleen). As a familyowned IT solutions provider founded on craftmanship, we work in close cooperation
with our customers. Our customers are businesses, organizations and governmental
agencies. They are active in different industries like Agri & Food, Aviation, Mobility and
Social & Government.
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CHARLES RIVER LABORATORIES
Casinozaal nr 47
Bedrijfsactiviteiten
recruitmentbeerse@crl.com
company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
International Career Countries
Europe - Netherlands, Belgium, UK

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 72

Al 70 jaar lang werken de medewerkers van Charles River samen om te ondersteunen
bij het ontdekken, ontwikkelen en veilig produceren van nieuwe geneesmiddelen.
Wanneer je bij ons werkt heb je een significante impact op de gezondheid en het welzijn
van mensen over de hele wereld. Of je nu een achtergrond hebt op het gebied van life
sciences, financien, IT, sales of een ander gebied: jouw kwaliteiten en vaardigheden
spelen een belangrijke rol bij het werk dat we doen. In ruil hiervoor helpen wij je met het
opbouwen van een carrière waar je met al je passie in kwijt kunt.

Company profile
Discovery from Charles River is industry-proven in the successful development of
potential novel therapies, with over 85 preclinical drug candidates and over 420 patents
delivered to our sponsors. Backed by more than 1,100 scientists, our comprehensive,
multi-modality integrated portfolio employs the latest technology and platforms to
provide chemistry, biology, pharmacology and toxicology services that support clients
from the earliest stages of target discovery through IND. Our client-focused, collaborative
approach creates true partnerships that anticipate challenges, overcome obstacles, and
move us forward together on the journey of getting new drugs to market
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Arteveldeforum nr 80 + Casinozaal nr 69

i.winters@chipsoft.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Bedrijfsactiviteiten

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

CHIPSOFT

Zorgprofessionals ondersteunen met de beste zorg-ICT. Dat is wat wij bij ChipSoft
doen. Onze software zorgt ervoor dat iedereen in de zorg zich volledig kan richten op
zijn belangrijkste taak. Met gebruiksvriendelijke oplossingen, HiX en Zorgplatform,
ondersteunen we zorgprofessionals bij elk denkbaar werkproces in de zorgketen. En
die oplossingen perfectioneren en vernieuwen we iedere dag. HiX is het elektronisch
patiëntendossier (EPD) dat met zorgprofessionals en patiënten meedenkt en tegelijkertijd
zorgt voor een waterdichte financiële afhandeling van alle patiëntbehandelingen.
Bovendien creëert HiX een glashelder prestatie-overzicht voor managers en
bestuurders. Met Zorgplatform bieden we een dienst die artsen in staat stelt om op
te vragen bij welke andere zorgorganisaties gegevens over hun patiënten beschikbaar
zijn. Met toestemming van de patiënt kan de arts vervolgens die gegevens overhalen
naar zijn eigen EPD. Ook zorgt Zorgplatform voor optimale communicatie tussen
gezondheidsapps voor patiënten, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en het
EPD. HiX en Zorgplatform ondersteunen de zorg van nu én van de toekomst. Daarin krijgt
de patiënt steeds meer regie, werken alle typen zorginstellingen en patiënten vaker
samen en worden thema’s als data analyse en AI steeds belangrijker. En daar kun jíj aan
meewerken. De schouders eronder zetten en de beste zorgsoftware ontwikkelen. Met
die spirit startten Hans en Gerrit Mulder in 1986 ChipSoft. Die no-nonsense mentaliteit is
jaren later nog steeds de spil van ons bedrijf. Meer dan ooit zelfs, want de Mulders werken
inmiddels met honderden ‘Chippies’ samen aan betere zorg. Al deze talenten en ervaren
routiniers krijgen de ruimte om zichzelf via cursussen en opleidingen te ontwikkelen.
En om eigen ideeën uit te werken. Die vrijheid geldt óók voor activiteiten met collega’s.
Heb je een leuk idee voor een teamuitje of een evenement? Kom maar op! Want zo hard
als er wordt gewerkt, zo hard wordt er ook gelachen. Wat is typisch ChipSoft? Medisch
specialisten de fijne kneepjes van onze software bijbrengen. Een oplossing ontwikkelen
die de patiëntlogistiek in alle ziekenhuizen met HiX optimaliseert. Maar ook: samen
lunchen en spelen met de hond van de directeur. Alles met een gezamenlijk doel: samen,
in een goede sfeer, zorgen voor betere zorg. Met ICT-oplossingen waar patiënten, artsen
en verpleegkundigen écht iets aan hebben. Doe je mee?
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CLOUD INNOVATION
Arteveldeforum nr 53
Bedrijfsactiviteiten
daphne.vandevelde@cloudinnovation.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter

Cloud Innovation specialiseert zich in Salesforce.com en het Force.com platform.
Gebruikmakend van de sterke punten van het Salesforce.com-platform willen we
zinvolle applicaties maken om zoveel mogelijk van de bedrijfsprocessen van onze
klanten te ondersteunen en een gebruiksvriendelijke oplossing te bieden. Onze kantoren
bevinden zich in de Ghelamco Arena met een satellietkantoor in MeetDistrict Antwerpen.
Bij Cloud Innovation zetten we sterk in op knowledge sharing en je wordt dan ook niet
ge-outsourced bij de klant.

Company profile
As a Salesforce and FinancialForce partner, we want to create meaningful applications
to support as much of our customer’s business processes as possible and provide them
with a user friendly solution. Our headquarters are located in Ghent with satellite offices
in MeetDistrict Antwerp (Berchem) and Brussels.
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CM

Pedro De Gante nr 43
Bedrijfsactiviteiten
hr@cm.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Bij CM hebben we de ambitie om DE referentiepartner te worden voor alles wat met
gezondheid en welzijn te maken heeft. Kwalitatieve gezondheidszorg die voor iedereen
toegankelijk is, dat is waar we voor pleiten en waar we voor strijden. Wij zijn op zoek
naar nieuw talent! Ben jij op zoek naar een eerste zinvolle uitdaging, in een sector met
een grote maatschappelijke impact? Word lid van onze grote familie en draag bij aan
het welzijn en de gezondheid van meer dan 4,5 miljoen mensen. Kom en maak samen
met ons het verschil in een dynamische omgeving, waarin u zich kunt ontwikkelen en
evolueren volgens uw sterke punten en wensen. Innovatie, autonomie, inclusie, stabiliteit
en welzijn, ontdek CM zoals je het nog nooit hebt gezien. Daarnaast bieden we een groot
aantal extralegale voordelen. Bij ons leeft het!
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CODE D’OR (ONLYHUMANS)

Arteveldeforum nr 49

Bedrijfsactiviteiten
jobs@onlyhumans.com

Als je bij ons werkt, willen we dat je je thuis voelt. Vanaf dag één maak je deel uit van
de groep en alles wat daarbij komt kijken: van een klantenproject tot een intern idee,
maar ook van de afwas tot de game night. We verwachten dat je met de nodige portie
verantwoordelijkheid én plezier bij ons begint. Neem een kijkje op https://codedor.be/
nl/jobs/werken-bij-code-dor voor meer informatie

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Openbloeien
dankzij een
boeiende job
is
werken
voor

Jong talent is cruciaal voor de federale overheid
We hebben nood aan verschillende profielen, van
administratief medewerker over ICT-expert tot
zorgverlener
Kies je voor ons, dan kies je voor een job met toekomst
waarin je steeds verder kan groeien
Wil je een maatschappelijk relevante job die blijft boeien?
Kom dan werken voor de federale overheid!
Werken voor de federale overheid
begint op werkenvoor.be
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COHEZIO
Pedro De Gante nr 1
Bedrijfsactiviteiten
kathleen.standaert@cohezio.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Cohezio vzw is één van de grootste Externe Diensten voor Preventie en Bescherming
op het Werk in België die professionele bijstand biedt bij de verwezenlijking van het
veiligheids- en welzijnsbeleid van werkgevers door te waken over de gezondheid van
hun werknemers en hen te helpen met het beheer van de risico’s in hun onderneming.
Hiervoor schakelen wij specialisten in uit de 5 domeinen van de wet op het welzijn. Deze
domeinen zijn: arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale
aspecten van het werk. Cohezio telt 500 medewerkers en is ISO 9001:2015-gecertificeerd.
We zijn nationaal actief en hebben kantoren verspreid over alle provincies in het land.
Meer informatie kan je terugvinden op onze website www.cohezio.be of breng ons een
bezoekje op de jobbeurs !
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COLRUYT GROUP

Arteveldeforum nr 45-46
Bedrijfsactiviteiten
ellen.vandenabbeele@colruytgroup.com
company website
vacancies website

30.000 medewerkers, tientallen merken en bedrijven, en 1 duurzame blik op de toekomst,
dat is een job bij Colruyt Group. Logisch dat we als groep van bedrijven altijd op zoek zijn
naar nieuw enthousiast talent in diverse vakgebieden zoals finance, supply chain, HR, en
marketing & communicatie.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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30,000 co-workers, dozens of brands and companies and 1 sustainable look into the
future, that’s a job at Colruyt Group. Logical that we, as a group of companies are always
looking for new enthusiastic talent in several expertises such as finance, supply chain,
HR and marketing & communication.
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CONUNDRA
Casinozaal nr 58
Bedrijfsactiviteiten
jobs@conundra.eu

Conundra is een Saas-aanbieder opgericht in 2013 in de buurt van Gent. We leveren
technologieoplossingen gebaseerd op moderne algoritmen die bedrijven helpen
efficiënter te plannen en zich sneller aan te passen aan wijzigende omstandigheden.
Door continu onze software en service te verbeteren, creëren we een tastbare impact
op wegen over de hele wereld: minder voertuigen, minder kilometers en minder CO2uitstoot.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Company profile
Conundra is a Saas-provider founded in 2013 near Ghent, Belgium. We offer worldclass technology solutions based on modern algorithms that help companies plan more
efficiently and effortlessly adapt to today’s fast-changing transportation environment. By
continuously improving our software and service, we create a tangible impact on roads
all over the world: less vehicles, less kilometres and less CO2 emissions.
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COOKIE CRUNCHERS
Pedro De Gante nr 48
Bedrijfsactiviteiten
info@cookiecrunchers.be
company website
vacancies website

Ambities waarmaken. Dat is wat we bij Cookie Crunchers doen. Je wil van je passie voor
IT je job maken? Wij toveren mensen met de juiste attitude en ambities om tot rasechte
Cookie Crunchers. Zowel ervaren IT’ers als volslagen groentjes zijn bij ons aan het juiste
adres. We raffineren je hard en soft skills zodat ze perfect de bestaande IT-tekorten in
de markt opvullen.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Achieving ambitions. That’s what we do at Cookie Crunchers. You want to turn your
passion for IT into your jobl? We turn people with the right attitude and ambitions into
true Cookie Crunchers. Both experienced IT professionals and complete novices are
more than welcome. We refine your hard and soft skills so that they perfectly fill the
existing IT gaps in the market.
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CO-SEARCHING

Banketzaal 1ste verdieping nr 3
Bedrijfsactiviteiten
info@co-searching.be
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Co-Searching is een organisatie voor én door werkzoekenden. Onze vrijwilligers
organiseren gratis workshops voor werkzoekenden rond allerlei thema’s rond werk
zoeken en solliciteren. In onze workshops staat interactie en uitwisseling centraal, zo
leer je als werkzoekende bij over een thema maar kan je ook je blik verbreden en je
netwerk uitbouwen. Door werkzoekenden samen te brengen, creëren we een community
van werkzoekenden die elkaar versterken in de zoektocht naar een duurzame job. De
vrijwilligers van Co-Searching zijn een mix van werkzoekenden, werkenden en studenten.
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COVESTRO
Pedro De Gante nr 91
Bedrijfsactiviteiten
werken@covestro.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Duitsland, China, Thailand, Verenigde Staten
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Covestro is al meer dan 50 jaar een belangrijke producent van hoogwaardige
materialen in de haven van Antwerpen. Wij produceren zowel het hoogtechnologisch
kunststof polycarbonaat (Makrolon®) als aniline en polyether, beide tussenproducten
voor de productie van polyurethanen. En onze 850 collega’s? Die streven elke dag
mee naar ons ultieme doel om een volledig circulair bedrijf te worden. Met onze
kunststoffen helpen we auto’s lichter te maken zodat ze brandstof besparen, reiken we
toepassingen aan voor de medische sector en maken we van gebouwen architecturale
pareltjes. Onze isolatiesystemen zorgen ervoor dat woningen minder energie
verbruiken. En sinds kort produceren we ook polyurethaanschuim op basis van CO2.
Wie weet slaap jij dus binnenkort wel op een matras op basis van deze gloednieuwe
Covestro-technologie! Wij bieden jobs en stages voor o.a. ingenieurs en bachelors
chemie & elektromechanica! Ben je nieuwsgierig, moedig en kleurrijk, net als wij?
Kijk dan op www.covestro.com / www.career.covestro.com of neem contact met ons op
via werken@covestro.com

Interuniversity JMFYR

TAGS
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LIFE SCIENCES/MEDICINE

CREAX
Casinozaal nr 67
Company profile
sd@creax.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
International Career Countries
Europe
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Creax is a recognized expert in technological innovation. Through research, we advise
companies and businesses to help them prepare for the future in a world that is
evolving at an ever increasing pace. There is no such thing as a crystal ball. Society
affects companies from many angles. (End) consumers are setting new standards, and
the playing fields of different industries are becoming very dispersed and therefore
difficult to interpret. Don’t be mistaken. Creax is not just another trend analysis company.
We differentiate by revealing the concrete impacts of societal and cross-industry
technological trends on the company’s business, and most important we define the
answers to bring. In other words, we : • Identify business opportunities, and fund them
with solid arguments and reasons to believe. • Conceptualize new value propositions and
differentiation strategies • We define new innovation scenarios and R&D strategies for
the short-, mid- and long-term. We act at the forefront of innovation, but bring confidence
in the choices companies make. We dare to say it, because: • We build on two decades
of experience with over 1,500 successful projects across a wide range of industries. •
We aspire through our cross-industry research approach to bring existing solutions to
your problem • Our unparalleled data-driven approach ensures accurate insights about
technology opportunities and market perspectives. • Research is supported by our unique
and unbiased Mynd artificial intelligence platform, which reveals insights from literally
thousands of text documents. • We have a unique international multi-disciplinary team of
scientists, engineers and product designers who use unbridled creativity and systematic
methodology to come to distinctive concepts and solution scenarios that create impact. •
We have a results-oriented mindset and a valuable network for going to market.

General Job Market
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CREDENDO
Arteveldeforum nr 65
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Credendo is een toonaangevende Europese kredietverzekeringsmaatschappij, gedreven
door een multinationaal team van 520 professionals. We zijn actief in vijftien Europese
landen en staan klaar voor lokale en internationale klanten van over de hele wereld. We
zijn in volle groei maar streven ernaar het menselijke aspect te behouden in de manier
waarop we met elkaar omgaan, van het hoogste tot het laagste niveau.

Company profile
Credendo is a leading European Credit insurance company, fueled by a multinational
force of 520 professionals. Active in fifteen European countries, we serve local and
international clients from all around the world. Even though we are rapidly growing, we
strive to preserve the soul of a human-sized company in the way we interact with each
other from top to bottom.
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Tech Lane Ghent Science Park Corner
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CRM GROUP
Arteveldeforum nr 85
Bedrijfsactiviteiten
job@crmgroup.be

Onze activiteiten zijn gericht op de productie, de transformatie, de coating en het gebruik
van metaalhoudende materialen. Sinds 1948 bieden wij R&D- en technologieoplossingen
die gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve processen en producten die waarde
creëren voor onze industriële partners. Onze groep combineert bekwame en ervaren
onderzoekteams met ongeëvenaarde testfaciliteiten die de hele productieketen van
metalen bestrijken, van grondstoffen tot geavanceerde staaltoepassingen, in omvang
variërend van laboratoriumschaal tot piloot- en zelfs semi-industriële productielijnen.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Company profile
Our activities are centred on the production, transformation, coating and use of
metallic materials. Since 1948, we offer R&D and technology solutions focusing on the
development of innovative processes and products that create value for our industrial
partners. Our group combines skilled and experienced research teams with unparalleled
testing facilities covering the whole manufacture chain of metals, from raw materials to
advanced steel applications, ranging in size from laboratory scale to pilot and even semiindustrial production lines.
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SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
Casinozaal nr 25
Bedrijfsactiviteiten
toon.vergeylen@ctrl-f.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

CTRL-F

CTRL-F, opgericht in 2018, is een werving- en selectiebedrijf met kantoren over heel België.
CTRL-F maakt deel uit van House of HR, een groep bestaande uit maar liefst 14 andere
gespecialiseerde HR bedrijven. Het is een dochterbedrijf van Accent die gespecialiseerd
is in IT, Engineering en Finance. De ‘Candidate – Driven approach’ zorgt ervoor dat we
mensen met de juiste technische vaardigheden en ervaring kunnen begeleiden naar een
nieuwe droomjob. Doorgedreven screening en transparante communicatie zijn hierbij
heel belangrijk. Zo kan je steeds bij ons terecht voor een persoonlijke begeleiding en een
job op maat!

Company profile
CTRL-F, established in 2018, is a recruitment and selection company with offices all
over Belgium. CTRL-F is part of House of HR, a group that exist out of 14 specialized
HR businesses. We are also a part of Accent, but we specialize in IT, Engineering and
Finance. A candidate-driven approach ensures that we can guide people with the right
technical skills and experience to a new dream job. Extensive screening and transparent
communication are very important here. You can always contact us for personal guidance
to find the job of your dreams!
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DAIKIN EUROPE
Arteveldeforum nr 87
Bedrijfsactiviteiten
jobs@daikineurope.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
EMEA

Daikin Europe N.V. is het Europese hoofdkantoor van het Japanse bedrijf Daikin
Industries Ltd. Wij ontwerpen, produceren en distribueren airconditioning- en
verwarmingssystemen voor commerciële, residentiële en industriële toepassingen. Onze
hoofdzetel is gevestigd in Gent, Brussel en Oostende, maar via onze verkoopnetwerken
zijn we ook aanwezig in heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Wij zijn marktleider
op het gebied van airconditioning en bieden ook Total Comfort Solutions op het gebied
van koeling, verwarming, ventilatie en aanverwante technieken. Daarnaast zijn we als
bedrijf continu aan het uitbreiden, met uitgebreide internationale contacten, een prettige,
stimulerende werkomgeving, uitgebreide opleiding en coaching, ... Daikin Europe N.V.
heeft vele troeven. Onze zeer gemotiveerde medewerkers zijn echter onze grootste
troef. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuw talent.

Company profile
Daikin Europe N.V. is the European headquarters of the Japanese company, Daikin
Industries Ltd. We design, manufacture and distribute air conditioning and heating
systems for commercial, residential and industrial applications. Our headquarters are
located in Ghent, Brussels and Ostend, but through our sales networks we also have a
presence throughout Europe, Africa and the Middle East. We are the market leader in
the field of air conditioning and also offer Total Comfort Solutions in the fields of cooling,
heating, ventilation and related techniques. In addition, as a company we are constantly
expanding, with extensive international contacts, a pleasant, stimulating working
environment, extensive training and coaching, ... Daikin Europe N.V. has many trump
cards. However, our highly motivated employees are our greatest asset. That is why we
are always looking for new talent.
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DATAROOTS

Pedro De Gante nr 53
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@dataroots.io
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Dataroots is een scale-up in AI, gevestigd in Leuven & Gent, met een sterke aanwezigheid
in België en activiteiten in verschillende andere Europese landen. Innovatie en return
on investment (ROI) staan centraal in ons vakgebied. We richten ons op het leveren van
hoogwaardige kunstmatige intelligentie (AI) projecten, data-engineering projecten en
data-infrastructuren om oplossingen te creëren voor onze klanten in diverse sectoren.
Sinds onze start in 2016 hebben we hard gewerkt om een center of excellence in AI op te
bouwen. Dit heeft geresulteerd in een team met een hoog niveau van expertise.

Company profile
Dataroots is an AI scale-up located in Leuven & Ghent, with a strong presence in Belgium
and activities in several other European countries. Innovation and return on investment
(ROI) are key in our field. We are focused on delivering high quality artificial intelligence
(AI) projects, data engineering projects and data infrastructures in order to create
solutions for our customers that field. Since our start in 2016 we have worked hard to
build a center of excellence. This has resulted in a team with a high level of expertise.
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DECATHLON BELGIUM
Arteveldeforum nr 73
Bedrijfsactiviteiten
company website

Decathlon België, een team van 3000 medewerkers die sport toegankelijk willen maken
voor zoveel mogelijk mensen. In hun favoriete regio en met hun eigen talenten, draagt
iedereen een steentje bij tot deze missie. We zijn een werkplek die open wil staan voor
inclusie. Dus, wil jij er ook bij?

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter
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DEFENCE

Pedro De Gante nr 32
Bedrijfsactiviteiten
ic.gent@mil.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Defensie zoekt jongeren die er niet voor terugdeinzen om fysieke inspanningen te leveren,
die van avontuur houden en die bereid zijn doordachte risico’s te aanvaarden. Het gaat
om jongeren die graag in groepsverband en in open lucht leven, die een intensieve
opleiding willen volgen en die over een goede conditie, een goede gezondheid en een
mentaal evenwicht beschikken. Behalve de gevechtsfuncties zoals paracommando,
infanterist, matroos of jachtpiloot, biedt Defensie een brede waaier aan logistieke functies
en technische jobs met zeer aantrekkelijke loopbaankansen in een hoogtechnologische
omgeving. Meer dan 220 vacatures staan open voor afgestudeerden met een master - of
een bachelordiploma.

General Job Market
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DELOITTE BELGIUM

Arteveldeforum nr 91
Bedrijfsactiviteiten
begraduatesrecruitment@deloitte.com
company website
vacancies website

Deloitte is met meer dan 5.000 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste
organisatie op het gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting
en financial advisory services. Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste
nationale en internationale ondernemingen als naar KMO’s, de publieke sector en
non-profit organisaties. Jobmogelijkheden voor graduates zijn er binnen accounting &
controlling, audit, business support, consulting, corporate finance, legal, risk advisory
tax & technology.

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional
Company profile
As a leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added services
in audit, accounting, tax, consulting, and financial advisory services. In Belgium, Deloitte
has more than 5000 employees in 10 locations across the country, serving national and
international companies, from small and middle-sized enterprises, to public sector and
non-profit organisations.
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DENYS
Pedro De Gante nr 79
Bedrijfsactiviteiten
recruitmentemployees@denys.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 93

De laatste tien jaar is Denys uitgegroeid tot een internationale groep met 1800
medewerkers. Denys streeft naar organische groei gefundeerd op drie pijlers:
diversificatie, innovatie en internationalisatie. Om die gediversifieerde groei maximaal
ruimte te geven, zijn we gestaag gaan bouwen aan internationale expansie. De wereld
is ons werkterrein. Innoveren doen we bovendien niet in één specialisme, maar als
totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde
en speciale technieken. In elk van die complementaire vakgebieden vestigen we ons als
nichespeler en ontpoppen we ons tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde
waarde. Maar de grootste succesfactor achter onze groei is het enthousiasme en
de creativiteit van onze medewerkers. Bij Denys houden we van uitdagingen, het zit
ingebakken in elk van ons. If you can dream it, we can do it. Welkom bij de Do-Dreamers:
Do-Dreamers zijn mensen die hun dromen waarmaken, én die van anderen. Werken
bij Denys is dan ook actief DoDreamen, want de liefde voor onze projecten, maakt
van ons ambitieuze, actiegerichte werkers en dromers. Of je nu deel uitmaakt van de
projectorganisatie in het veld of van onze service en supportteams (finance, ICT, supply
chain, tender, purchase, HR, facilities…), uitdaging en afwisseling zijn altijd de grote
gemene delers, net als teamwork.
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DISTRILOG GROUP
Concept Store nr 112
Bedrijfsactiviteiten
personeel@distrilog.be

Distrilog Group is een grote logistieke en transport speler, opgericht door de familie
Salaerts. Met 30 jaar ervaring zijn we gespecialiseerd in warehousing, slimme distributie
en transport in de hele Benelux met een groot palet aan bijkomende logistieke diensten.
We bedienen een brede waaier aan klanten binnen verschillende sectoren, waaronder
voeding, petcare, chemie en de doe-het-zelfsector. Delhaize, Tom&Co, AB Inbev, Arvesta,
Nestlé, BP en Atlas Copco zijn enkele van onze vooraanstaande klanten.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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DKF FIDUCIAIRE
Pedro De Gante nr 16
Bedrijfsactiviteiten
HR@DKF.be

“Samen groeien” is het motto van DKF Fiduciaire. Dit doen we op vandaag met een
team van 55 medewerkers, verdeeld over drie kantoren: Kortrijk, Waregem en Tielt.
Zes multidisciplinaire teams met expertise in accountancy, fiscaliteit, juridisch en
sociaaljuridisch advies staan klaar om klanten in hun ambities te begeleiden. Om op elk
terrein de juiste mensen aan boord te hebben investeren we onafgebroken in opleiding
en bijscholing. Een gezonde mix tussen jeugdig enthousiasme en op-en-top ervaren
medewerkers is één van onze troeven, net zoals de work-life balance. Bij ons schrijf
je niet enkel mee aan het verhaal van de klant, maar bouw je in een leuke en open
werksfeer ook aan je eigen carrière.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
Company profile
“Growing together” is the motto of DKF Fiduciare. We are currently doing this with
a team of 55 employees, divided over three offices: Kortrijk, Waregem and Tielt. Six
multidisciplinary teams with expertise in accountancy, tax, legal and socio-legal advice
are ready to assist clients in their ambitions. In order to have the right people on board
in each field, we invest continuously in training and further education. A healthy mix of
youthful enthusiasm and highly experienced employees is one of our strengths, as is our
work-life balance. With us, you not only write the customer’s story, but you also build
your own career in a fun and open working atmosphere.

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 95

North Sea Port Corner & Interuniversity JMFYR

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

DOW BENELUX
Concept Store nr 106 + Casinozaal nr 43
Company profile
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
International Career Countries
Worldwide
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Dow is a global team of problem-solvers who believe there is a solution to every
challenge. Dow combines global breadth, asset integration and scale, focused innovation
and leading business positions to achieve profitable growth. Our ambition is to become
the most innovative, customer centric, inclusive, and sustainable materials science
company in the world. A career with Dow is your opportunity to explore, create and
make valuable contribution to advance human progress. Every day, we strive to build
a culture that embraces innovation, collaboration, responsibility and diversity. At Dow,
we value the benefits that diversity brings. We seek the best talent, regardless of
nationality, origin, race color, religion, gender sexual orientation, disability or age. In
the Benelux, Dow operates 7 sites employing more than 4000 professionals in research
and development, manufacturing, finance, sales, supply chain and related services. From
our recently constructed Diamond Centre in Terneuzen (NL), designed to inspire our
people to work highly efficiently and collaborate easily - we provide services and bring
innovative solutions to Europe, Middle East, Africa, and India. Want to change how the
world works? Your pathway to shaping the future starts here. Join the conversation on
https://corporate.dow.com/en-us/careers/jobs.html !

North Sea Port Corner
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E. VAN WINGEN
Company profile

Concept Store nr 109

job@vanwingen.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Knowledge, experience, quality and innovation.
E. VAN WINGEN NV offers tailor-made power solutions. They design, build and install
emergency power supplies and decentralized power plants with natural gas/biogas
engines, and provide long-term service, including engine overhauls. EVW delivers
custom product compliant with EVW’s ISO9001 quality label. Our customers are the most
critical and demanding users, based in all sectors, from health care to food industry,
leading industrial players and telecom operators to public companies and SMEs, in
Belgium and around it.
On top of energy-efficient solutions with cogeneration (CHP) and alternative fuel
applications including hydrogen (H2) in fuel cell and internal combustion engines, come
the in-house developed energy controls to direct various energy flows in large building
projects. Custom engineering, implemented in control panels and software development,
is EVW’s added value.
Experience and innovation makes EVW a pioneer in sustainable energy and high end
applications. Sustainable zero emission energy drives our R&D strategy with a view to
enabling the energy transition. We participate in innovation at Flemish and European
level and cooperate with colleges and universities. AVATAR is a prominent project. It
envisages unmanned electric vessels for urban distribution to reduce traffic in urban city
centres, without emissions or noise. The EVW H2 CHP will ensure the electric batteries
of the boats can be recharged, while engine heat is recovered to heat warehouses or
support district heating networks.
Industrial safety (VCA**) and corporate social responsibility (UN SDG Pioneer) are part
of the job. They are reflected in engineering where bachelor and master engineers
together develop future energy technologies as well as in manufacturing where welders,
fitters, panel builders and electricans shape the projects and in the supply chain that
ensures our service mechanics are ready for action. The EVW team is strong and highly
skilled. Personal development is the daily motivator to learn from the know-how and
field experience of colleagues.

General Job Market
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ECCO PRODUCTS
Arteveldeforum nr 67
Bedrijfsactiviteiten
jobs@eccoproducts.eu

Ecco Products helpt als trendsetter gezinnen, bedrijven en overheden hun vrije
buitenruimte optimaal in te richten met respect voor mens en milieu. Onze missie is een
werkwoord. Het is een continu proces van vinden en heruitvinden, zowel in product als
persoon. Onze organisatie biedt medewerkers vrijheid in werking en de mogelijkheid tot
ontplooiing van hun functie of ambities!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa
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EHSAL MANAGEMENT SCHOOL

Arteveldeforum nr 93

Bedrijfsactiviteiten
brigitte.loosen@odisee.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter

EMS (EHSAL Management School) verzorgt in het verlengde van de onderwijsopdracht
van Odisee en van de KU Leuven Campus Brussel, de permanente vorming op het
vlak van de bedrijfswetenschappen, en ook de managementvorming voor de socialprofitsector. EMS biedt een aantal praktijkgerichte postgraduate dagprogramma’s aan
voor pas afgestudeerden (bachelor/master). Daarnaast streeft EMS naar een ruim en
gevarieerd aanbod van lang- en kortlopende kalenderopleidingen, die open staan voor
een breed publiek en samen zoveel mogelijk aspecten van de bedrijfsvoering omvatten.
De programma’s richten zich tot hoger geschoolden die actief zijn in het bedrijfsleven of in
social-profit organisaties. Zij spelen in op de nieuwe en veranderende vormingsnoden van
het veld. De gastdocenten worden gekozen uit vooraanstaande academici en bekwame
vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Sleutelwoorden bij EMS zijn: businessoriëntatie of
praktische relevantie, academische en didactische verantwoording, actualiteitswaarde
en kwaliteitsvolle dienstverlening. Wil je in de fiscaliteit aan de slag, dan kan je bij onze
collega’s van de Fiscale Hogeschool kiezen tussen twee opleidingen: een éénjarige
dagopleiding “Postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk” of een tweejarige
avondopleiding “Postgraduaat Fiscale Wetenschappen”.

Company profile
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Our management school We offer a large variety of long and short programs, open for
the public, on all possible aspects of corporate policy (general management, accounting
& finance, tax, HRM, marketing & sales, projectmanagement, logistics & procurement,
etc...). These programs apply to the higher educated managers from business and socialprofit organisations. For young people who just obtained a master or bachelor degree
and are in need of more practical experience we provide the much needed practical
knowledge through specific postgraduate programmes (only available in Dutch).
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EMTEX
Arteveldeforum nr 12 + Casinozaal nr 53
Company profile
hrd@emtexlifescience.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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Are you looking for an interesting job opportunity or need a change in career? Are you
passionate about writing and would love to be part of a great team? Check out our
vacancies and send us your CV!

Education and further studies fair
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Banketzaal 1ste verdieping nr 1

europass@vdab.be

ERASMUS+ / EUROGUIDANCE
/ EUROPASS (VLAANDEREN)
Bedrijfsactiviteiten

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa

Of je nu nog studeert, aan je eerste baan begint of naar een nieuwe uitdaging zoekt,
Europass helpt je om de volgende stap te zetten in je loopbaan. Op europass.eu: - krijg
je persoonlijke suggesties over Europese opleidingen en jobs; - kan je een e-profiel
aanmaken; - vind je handige templates voor CVs en motivatiebrieven; - informatie over
leren en werken in Europa; - handige links naar diverse organisaties in Europa. Zo haal
je het beste uit jezelf en vind je in Europa, met behulp van de Europese Commissie,
mogelijkheden die passen bij je vaardigheden, interesses en ervaring.

Company profile
Whether during your studies, while starting your first job or looking for new challenges
Europass helps you to take the next step. With europass.eu you can: - find tailored
and trusted learning and job opportunities across Europe; - create an e-portfolio; simplifying the writing of CVs and Cover Letters through editable templates; - receive
accurate information on working and learning in Europe; - access links to appropriate
support networks. With this, the European Commission supports you in reaching your
full potential and finding opportunities across Europe that match your skills, interests
and experiences.
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BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ESRI BELUX
Casinozaal nr 81
Bedrijfsactiviteiten
jobs@esribelux.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Esri BeLux N.V. is the official distributor of Esri for Belgium and the Grand Duchy of
Luxembourg. The company was incorporated in May 1998, as an affiliate of Esri Inc. (USA),
Eurosense and Walphot. Eurosense is probably Europe’s most prominent commercial
remote sensing organization, with advanced large scale mapping and geographical image
production facilities. For about 10 years, Eurosense and Walphot were subdistributor of
Esri GIS software. The GIS departments of Eurosense and Walphot were converted to
Esri Belux, so no GIS experience was lost. The direct relation with Esri Inc. guaranties
a fast and optimal support of our GIS users and provides access to the most recent
developments in GIS technology. Esri BeLux has a large experience, not only in GIS,
but also in geographical data, thanks to its relation with Eurosense. The company has a
multidisciplined professional staff of about 40 highly skilled employees (geographers, GIS
engineers, programmers, IT specialists). Esri BeLux has an ISO 9001 quality certificate.
Esri BeLux is not only a software distributor, but offers a broad range of professional
services, including requirement assessments, consulting services, system design and
engineering, application design and development, database design, data conversion and
integration, project management, implementation, custom training,… Esri Belux has a
well organised helpdesk for customer support, that can be consulted during the office
hours. Esri BeLux has a broad experience in GIS implementation, as well in public as in
private organisations. In Belgium and the Grand Duchy of Luxemburg Esri software is the
GIS standard. Esri has a reference list of about 1000 clients, including national, regional,
provincial and local administrations, universities, map providers such as TomTom,
Navteq and the National Geographic Institute and a growing number of large private
companies. We build and deliver ArcGIS Platform training for hundreds of thousands of
users each year. We believe that knowledgeable individuals can accomplish great things
in their organizations and communities by applying geography to solve problems. Enjoy
your journey, we’re here to help.

General Job Market
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ETHIAS
Pedro De Gante nr 26
Bedrijfsactiviteiten
benji.commers@ethias.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Ethias is een verzekeringsmaatschappij met hoofdzetels te Luik en Hasselt. Daarnaast
heeft ze regionaal 37 kantoren waarvan een heel aantal in Oost-en West-Vlaanderen.
Voor onze particuliere klanten zijn we steeds op zoek naar gedreven studenten die bij
ons een volledig traject willen doorlopen. Interne mobiliteit, goede voorwaarden, worklife balance, innovatie en uitdaging zijn gegarandeerd :) Hopelijk kom je eens langs onze
stand, zodat we je kunnen overtuigen hoe boeiend (in tegenstelling tot wat sommigen
denken) de wereld van verzekeringen wel kan zijn !!

Interuniversity JMFYR

TAGS
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
Casinozaal nr 8

EURAXESS

Els.Haesaert@vlaanderen.be
company website

Bedrijfsactiviteiten
EURAXESS - Onderzoekers in Beweging is een uniek pan-Europees initiatief dat
informatie en ondersteuning verleent aan professionele onderzoekers. Gesteund door de
Europese Unie en haar lidstaten ondersteunt het de mobiliteit en loopbaanontwikkeling
van onderzoekers en bevordert het tegelijkertijd de wetenschappelijke samenwerking
tussen Europa en de rest van de wereld.

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Company profile

International Career Countries
Wereldwijd

EURAXESS - Researchers in Motion is a unique pan-European initiative delivering
information and support services to professional researchers. Backed by the European
Union and its Member States, it supports researcher mobility and career development,
while enhancing scientific collaboration between Europe and the world.
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EUROCLEAR
Pedro De Gante nr 80 + Casinozaal nr 33
Company profile
recruitment_brussels@euroclear.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
France, UK
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Euroclear is a global and trusted provider of Financial Market Infrastructure (FMI)
Services. Euroclear provides settlement, safekeeping and servicing of domestic and
cross-border securities, from bonds, equities and derivatives to investment funds. We
connect over 2,000 financial markets, and participants across the globe. At Euroclear,
teamwork is at the heart of everything we do. To promote openness, and communication,
we have open offices, flexible desks, co-creation areas, a collaborative online platform
spread over 15 different locations and a casual dress code. But when you are working
remotely, you can count on u for providing the necessary materials needed for a well
equipped and ergonomic home office. We continuously strive to do things better but also
inspire our people to make finance fun! With over 4,000 people based around the world,
we have a culture of high performance and continuous development. We foster a culture
of development, personal growth, working flexibility and internal mobility. Not only will
you work at the heart of an international company: you will also be part of a vibrant
and inspiring multicultural company where you can grow and thrive! Are you our new
team member? The Euroclear community welcomes curious and creative minds who are
passionate about emerging technology and are driven to participate in innovation. At
Euroclear you will contribute to the world’s financial markets and achieve your personal
and professional ambitions. Join us and make a difference!

Tech Lane Ghent Science Park Corner & Interuniversity JMFYR

TAGS
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ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

EUROFINS CDMO
Arteveldeforum nr 89 + Casinozaal nr 82
Company profile
alexandrineabbeloos@eurofins.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Eurofins CDMO is one of the leading CDMOs in Europe providing high-quality, customized
drug development solutions for specialty and biopharma clients. Our focus is to support
clients on the earliest phases of their development pathway (from API to the clinical
packaging). Its Belgian subsidiary, Eurofins Amatsigroup NV, is based in Ghent, offering
a complete drug development package for new drug entities (biological and chemical) up
to early clinical phases to third parties to help them in speeding up the development and
manufacturing of their drugs.
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EUROPA DIRECT OOST-VLAANDEREN

Arteveldeforum nr 16

Bedrijfsactiviteiten
europadirect@oost-vlaanderen.be
company website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Europa Direct Oost-Vlaanderen maakt deel uit van het voorlichtingsnetwerk van de
Europese Commissie en werd opgericht door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
het Provinciebestuur. Het voornaamste doel van het Informatiepunt is Europa dichter bij
de burger te brengen. U kan er terecht met al uw vragen over het Europese beleid. Via
gratis brochures, affiches, databanken, spelen, …proberen wij u op weg te helpen. Aan
leerkrachten bezorgen we materiaal om de lessen over Europa aantrekkelijk te maken.
Het Informatiepunt Europa Direct organiseert ook debatten, wedstrijden, lezingen,
Europadagen, …U kan bij ons terecht voor info over werken of stages bij de Europese
instellingen. Kom zeker een bezoekje brengen aan de stand!

Company profile
The Europe Direct Relay of East Flanders is part of the information network of the
European Commission and was set up by the Ministry of Foreign Affairs and the
Provincial Government. The main purpose of Europe Direct is to bring Europe closer
to its citizens. You can go there with all your questions about European policy. We try
to help you on your way through free brochures, posters, databases, games, etc. We
provide teachers with materials to make lessons about Europe more attractive. Europe
Direct also organizes debates, competitions, lectures, Europe Days, ... You can contact us
for information about work or internships at the European institutions. Be sure to visit
the stand!
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LIFE SCIENCES/MEDICINE

EUROPEAN CENTRE FOR CLINICAL
RESEARCH TRAINING (ECCRT)
Pedro De Gante nr 15
Bedrijfsactiviteiten
info@eccrt.com

Bent u op zoek naar een job als Junior Clinical Researcher of in Regulatory Affairs?
Wij kunnen jou helpen! De meeste werkgevers in clinical research verwachten reeds
praktische werkervaring voor ze jou sollicitatie overwegen. Daarom heeft ECCRT (the
European Centre for Clinical Research Training) een volledig programma ontwikkeld dat
één week training combineerd met een 1-jaar durende stage. Al onze studenten die het
programma afgewerkt hebben, vonden een job tijdens of net na de stageperiode. Wees
iedereen voor, krijg vandaag al de nodige vaardigheden voor een betere morgen!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, starter, young professional

Company profile
Are you looking for a job as a Junior Clinical Researcher or in Regulatory Affairs? We can
help you find a job! Most employers in clinical research require some practical working
experience before considering your application. Therefore, ECCRT (the European Centre
for Clinical Research) has created a full training programme combining a one-week
training programme with a one-year traineeship. All our previous students found a job
during or just after the traineeships period! Be ahead of everyone, get the skills needed
today for a better tomorrow!
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EXCENTIS
Casinozaal nr 62
Bedrijfsactiviteiten
jobs@excentis.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Excentis, dat is een groep heel gedreven ingenieurs en informatici die zich hebben
gespecialiseerd in toegangs- en thuisnetwerken. Wereldwijd worden wij aanzien
als experts in kabelnetwerken en Wi-Fi technologie. Zo zijn we geselecteerd als lab
voor de certificatie van zowat alle standaarden voor kabelnetwerken. Voor vele van
deze standaarden zelfs als enige ter wereld! Telecomproviders en fabrikanten van
netwerkapparatuur zoals Intel, Cisco, Nokia, Samsung, Telenet, Vodafone, … komen naar
ons voor onze diepgaande technische expertise. Wij testen hun apparatuur, geven hen
advies, leiden hun ingenieurs op met onze trainingen en we leveren hen ook nog eens de
best mogelijke test- en monitoring oplossingen (in software). En dat doen we allemaal
vanuit het hartje van de schoonste stad van Vlaanderen, Gent.

Company profile
Excentis delivers best-in-class testing and monitoring products and solutions for the
telecommunication market, tests equipment, gives advice and trains engineers. We
currently focus on access networks (mainly broadband access over the cable network)
and home network technologies like Wi-Fi. Our clients are telecom providers and
manufacturers of broadband network equipment, like Cisco, Nokia, Samsung, Telenet or
Vodafone. More information about Excentis on our website www.excentis.com
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EXPERIS

Arteveldeforum nr 32
Bedrijfsactiviteiten
jenna.vanopstal@experis.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Experis, met globale hoofdkantoor in Milwaukee (VS), is een toegewijde business unit van
ManpowerGroup – al meer dan 70 jaar een wereldleider als HR partner en een erkende
pionier in de branche. Bij Experis zijn we actief in meer dan 50 landen over de hele wereld
en bedienen we dagelijks meer dan 38.000 bekwame professionals. Wij zijn dus een
internationaal bedrijf dat actief is binnen; rekrutering en selectie van IT professionals,
consultancy en beheer van IT diensten/projecten van kleine tot grote bedrijven. Binnen
België richten we ons op de gehele Belgische IT jobmarkt. Wij hechten zeer veel belang
aan de volgende kernwaarden; mensen, kennis en innovatie. In de eerste plaats zijn wij
altijd mensgericht in onze commerciële activiteiten (cfr. Onze bedrijfsslogan: “Doing well
by doing good”). In tweede instantie willen we innovatief zijn op de arbeidsmarkt en onze
kennis/inzichten/expertise delen met onze klanten en kandidaten.

Company profile
Experis, with global headquarters in Milwaukee, USA, is a dedicated business unit
of ManpowerGroup - a world leader as an HR partner for more than 70 years and a
recognized pioneer in the industry. At Experis, we operate in more than 50 countries
around the world and serve more than 38,000 skilled professionals every day. We
are therefore an international company active within; recruitment and selection of IT
professionals, consultancy and management of IT services/projects from small to large
companies. Within Belgium we focus on the entire Belgian IT job market. We attach great
importance to the following core values; people, knowledge and innovation. Firstly, we
are always people-oriented in our commercial activities (cfr. Our company slogan: “Doing
well by doing good”). Secondly, we want to be innovative on the job market and share our
knowledge/insights/expertise with our clients and candidates.
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EXPRESS MEDICAL
Arteveldeforum nr 76
Bedrijfsactiviteiten
gent@expressmedical.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Express Medical is een bedrijf met een heldere missie, een rijke geschiedenis en een
nationaal netwerk aan kantoren. Express Medical is in België jouw HR-partner voor de
medische sector: uitzendarbeid, rekrutering & selectie, opleidingen, inhouse kantoren
en projectstaffing. We bieden oplossing op maat voor partners én kandidaten. Terwijl jij
zorgt voor anderen, zorgen wij voor jou.

General Job Market
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EY
Arteveldeforum nr 23
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@be.ey.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional

EY is een wereldwijde speler actief op het gebied van Assurance, Accountancy,
Consultancy, Tax en Transactions. Met onze expertise, systemen en financiële diensten
bouwen we aan vertrouwen en dragen we bij aan een betere werkomgeving. Dat begint
met een cultuur waarin je training, kansen en mogelijkheden krijgt om jezelf en EY
blijvend te ontwikkelen. Ons succes is afhankelijk van onze mensen. Net daarom vinden
we het belangrijk om jou te motiveren en inspireren. De wereldwijde slogan van EY luidt
dan ook: “Whenever you join, however long you stay, the exceptional EY experience lasts
a lifetime.”

Company profile
At EY, we’re dedicated to helping organizations solve their toughest challenges and
realize their greatest ambitions - from start-ups to Fortune 500 companies – and the work
we do with them is as varied as they are. Through our four service lines — Assurance,
Consulting, Strategy and Transactions, and Tax — we help our clients capitalize on
transformative opportunities. We also help them fulfill regulatory requirements, keep
investors informed and meet the needs of all of their stakeholders. And in a fast-changing
world, we give them the support they need to be effective today and create long-term
value for tomorrow.
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FACTRY
Pedro De Gante nr 28
Bedrijfsactiviteiten
iwannawork@factry.io

Factry geeft bedrijven in de procesindustrie nieuwe inzichten in hun productieproces
door het inzetten van open source software voor datacollectie- en integratie. We zijn
actief in de hernieuwbare energie, voeding, textiel, staal- en chemiesectoren. Door onze
software genieten onze klanten van maximale vrijheid, nu en in de toekomst.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 113

Company profile
Factry helps its customers gain insights into their operations by bringing the power of
open software to the world of manufacturing intelligence. We guarantee modern and
performant solutions without artificial limits. Our clients enjoy maximal freedom, now
and in the future.

Interuniversity JMFYR

TAGS
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ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

FAKTION
Casinozaal nr 70
Company profile
c.hellemans@faktion.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Faktion is an applied artificial intelligence engineering service & platform provider, with
offices in Antwerp (Belgium) and Singapore. We have a proven track record of building
AI companies and platforms (Chatlayer, Metamaze,...) for ourselves and for our clients.
By focusing on 3 pillars: People, Projects & Products, we advance the strategic goals of
our partners by imagining, developing, and implementing the technology stack needed
to stay ahead of the curve. Our internal Machine Learning and Software Engineering
teams are high performing teams who closely work together. *In the Machine Learning
team about 70% have obtained a PhD and then made the move to work in the private
sector. We work industry-wide and in different niches, such as NLP, Computer Vision,
Reinforcement Learning, Deep Learning, Sensor data, ... * In the Software Engineering
team we focus on state-of-the-art technologies to build performant and scalable platforms.
The main technologies used are TypeScript (Node, React), GraphQL, Kafka, Cloud (Azure,
GCP, AWS) and other tools. Faktion has a proven track record of developing state-ofthe-art AI-based SAAS platforms: • as SAAS platforms for companies that go for full
blown Digital Transformation (Belfius Insurance’s ‘Jane’, Proximus’ ‘Interact’, Singapore
Govtech ‘Virtual Intelligent Citizen Assistant’,....…) • as spinoff SAAS companies of
Faktion itself: chatbot company ‘Chatlayer.ai’ and Intelligent Document Processing
Company ‘Metamaze’ So yes, we practice what we preach! Do you have what it takes to
join our pack?
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FAMILIEHULP

Arteveldeforum nr 20
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Familiehulp is dé partner voor zorg en ondersteuning voor iedereen in Vlaanderen
en Brussel. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mantelzorgers en mensen met
een zorgbehoefte kunnen ons met een gerust hart hun vragen toevertrouwen. Wij zijn
altijd in de buurt met een antwoord op hun maat. Meer dan 77.950 mensen stellen
hun vertrouwen in ons. Familiehulp is ook professioneel partner in verschillende
samenwerkingsverbanden. Zorg- en andere actoren kunnen bij ons terecht voor een
aanbod voor hun specifieke doelgroepen. Als maatschappelijk verantwoord werkgever
zetten wij sterk in op opleiding en vorming en de combinatie van gezin en werk van onze
12.934 medewerkers. Familiehulp is een waardengedreven organisatie, met bijzondere
aandacht voor kwetsbare groepen, diversiteit en duurzaamheid.
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FAVV
Arteveldeforum nr 69
Bedrijfsactiviteiten
job@favv-afsca.be

Bijna 1400 medewerkers verspreid over heel België werken met 1 doel voor ogen: waken
over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming
van de gezondheid van mens, dier en plant.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter
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FEDERALE POLITIE

Pedro De Gante nr 7

rekrutering@police.belgium.eu

Bedrijfsactiviteiten
Federale Politie en Lokale Politie vormen samen de Geïntegreerde Politie. We streven
als één team naar een excellente politiezorg en dienstverlening aan de bevolking.
Want mensen helpen, daar doen we het voor. Integriteit, respect en handelen met een
open geest vormen dan ook de kernwaarden van onze organisatie. We waken over de
individuele vrijheden en rechten, en controleren op het naleven van regels. Zo dragen
we bij aan de maatschappelijke veiligheid en de democratische ontwikkeling van de
samenleving.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Company profile
La Police Fédérale et la Police Locale constituent la Police Intégrée. Nous cherchons
ensemble à offrir un service d’excellence à la population. Car nous sommes là pour
aider. Intégrité, respect et ouverture d’esprit sont donc les valeurs fondamentales de
notre organisation. Nous protégeons les libertés individuelles et les droits et contrôlons
le respect des règles. Nous contribuons ainsi à la sécurité et à la démocratie au sein de
la société.
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FIDUCIAL
Arteveldeforum nr 74
Bedrijfsactiviteiten
contact.recruitment.be@fiducial.net
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
France
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FIDUCIAL is een internationale organisatie en één van de leiders in het verlenen van
pluridisciplinaire diensten voor KMO’s, zelfstandigen en vrije beroepen. Via ons globaal
en evolutief aanbod aan diensten en producten met hoge toegevoegde waarde stellen
wij onze expertise ter beschikking van de ondernemer. In België en Luxemburg zijn
wij sinds 25 jaar aanwezig met 20 vestigingen. en twee verschillende activiteiten : FIDUCIAL Accountancy en FIDUCIAL Tax & Legal Consulting verzorgen boekhoudkundige
diensten, fiscaliteit, payroll en juridisch advies, - FIDUCIAL Office Solutions biedt
kantoorbenodigdheden en -meubilair aan in een B2B context.

Company profile
FIDUCIAL is an international organisation and leading multidisciplinary services provider
for SME’s and entrepreneurs. Thanks to our global and scalable service and product offer
with high added value, we are able to assist and support business owners in all stages
of their business life. We have been active in Belgium and Luxemburg for 25 years,
where we dispose of 20 offices and two different activities : - FIDUCIAL Accountancy and
FIDUCIAL Tax & Legal Consulting offer accounting, tax, payroll services and legal advice,
- FIDUCIAL Office Solutions offers a wide range of office supplies and furniture in a B2B
environment.
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FLANDERS MAKE
Casinozaal nr 44
Bedrijfsactiviteiten
liesbet.decuyper@flandersmake.be
company website

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie in
Vlaanderen. Van onze sites in Lommel, Leuven en Kortrijk stimuleren wij open innovatie
dankzij uitmuntend onderzoek.

vacancies website
HR Linkedin

Company profile

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Flanders Make is the strategic research centre for the manufacturing industry. From our
sites in Lommel, Leuven and Kortrijk, we stimulate open innovation through excellent
research.
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FOD FINANCIËN

Arteveldeforum nr 21
Bedrijfsactiviteiten
infojobs@minfin.fed.be

Met zowat 21.000 personeelsleden is FOD Financiën het grootste federale departement.
Wij beheren de middelen die onze maatschappij laten draaien. Ons werk wekt vertrouwen
bij de burgers. Zij kunnen gerust zijn dat de belastingen, rechten en taksen op een
correcte en evenwichtige manier worden geïnd, maar er is veel meer te doen bij ons! Wij
staan ook in voor de correcte verdeling van deze middelen om projecten te realiseren die
iedereen ten goede komen: infrastructuur, sociale voorzieningen, onderwijs...

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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FPC GENT
Pedro De Gante nr 37
Bedrijfsactiviteiten
HR@fpcgent.be

FPC Gent is een forensisch psychiatrische centrum. In dit behandelcentrum worden
patiënten opgenomen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben
gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Ze hebben hoge nood aan beveiliging.
De volledige behandeling van de patiënten binnen het centrum is erop gericht de
risicofactoren te verminderen en de kans op recidive te verkleinen. Het uiteindelijke
doel van de behandeling is dat de patiënten op een veilige en verantwoorde manier
terugkeren naar de maatschappij, hetzij naar een minder beveiligde omgeving.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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FUJI OIL EUROPE
Concept Store nr 107
Bedrijfsactiviteiten
jobs@fujioileurope.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Een toonaangevende leverancier van plantaardige speciale oliën & vetten, cacaovullingen
& compounds. Fuji Oil Europe heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van
innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde voor toepassingen waar de juiste
keuze van plantaardige oliën & vetten echt een verschil maakt.

Company profile
A leading supplier of plant-based specialty oils & fats, cocoa fillings & compounds. Fuji
Oil Europe has more than 25 years of experience in developing innovative and valueadded solutions for applications where the right choice of vegetable oils & fats really
makes a difference.

Interuniveristy JMFYR
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FULBRIGHT BELGIUM

Casinozaal nr 74

sonny@fulbright.be

Bedrijfsactiviteiten

company website

De Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium, and
Luxembourg (Fulbright) reikt beurzen uit aan Belgische en Luxemburgse inwoners om
te studeren of onderzoek uit te voeren aan een Amerikaans instituut.

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Company profile
The Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium, and
Luxembourg (Fulbright) awards scholarships to Belgian and Luxembourgish citizens to
study, conduct research or lecture at an accredited U.S. institution.
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FWO

Casinozaal nr 75
Bedrijfsactiviteiten
communicatie@fwo.be

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is het agentschap dat
fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek aan
de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt. Het fonds stimuleert ook
de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Company profile
The Research Foundation - Flanders (FWO) is the agency that supports ground-breaking
fundamental and strategic research at the universities of the Flemish Community. The
FWO also stimulates cooperation between the Flemish universities and other research
institutes.

Solliciteer
nu bij
kbc.be/jobs

Maak mee
de toekomst
bij KBC

Waarom werken bij KBC?
Je kunt je ding doen bij de meest innovatieve bank-verzekeraar van België (en daarbuiten). Maar je kunt er ook
dromen realiseren en meebouwen aan de toekomst van onze klanten. Dat doe je door de nieuwste (digitale)
ontwikkelingen uit te dragen naar de buitenwereld, als trotse ambassadeur onze diensten en producten mee
in de kijker te zetten en mee te draaien in een geweldig team van gedreven, proactieve talenten die onder
het motto “klant centraal” elke dag het beste van zichzelf geven. Kortom, bij KBC kun je de uitdagingen
van morgen vandaag al aanpakken én meebouwen aan de bank van de toekomst!
Daar wil je toch ook deel van uitmaken?

North Sea Port Corner

TAGS

GRADUAAT

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

G4S
Concept Store nr 116
Bedrijfsactiviteiten
ellen.vandenheuvel@be.g4s.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter

In 2021 werd G4S, een in Londen gevestigd wereldwijd beveiligingsbedrijf, overgenomen
door Allied Universal®, een toonaangevend bedrijf op het gebied van beveiliging en
facilitaire diensten dat proactieve beveiligingsdiensten en geavanceerde slimme
technologie biedt om op maat gemaakte Integrated Security oplossingen te leveren.
Deze overname vergroot de voetafdruk en infrastructuur van Allied Universal op
mondiaal en lokaal niveau. Via het uitgebreide bedrijfsnetwerk van meer dan 800.000
werknemers, maken we gebruik van wereldwijde best practices in gemeenschappen
over de hele wereld. Met een omzet van $20 miljard worden we ondersteund door
efficiënte processen en systemen die alleen schaalbaar zijn om onze lokale belofte waar
te maken: mensen veilig houden zodat onze gemeenschappen kunnen floreren. In Europa
hebben we een uitgebreid netwerk van kantoren en meer dan 48.000 medewerkers om
onze lokale gemeenschappen en klanten te ondersteunen.

Company profile
In 2021, G4S, a London-based global security company, was acquired by Allied Universal®,
a leading security and facility services company that provides proactive security services
and cutting-edge smart technology to deliver tailored, integrated security solutions. This
acquisition expands Allied Universal’s footprint and infrastructure on a global and local
level. Through the company’s vast network of more than 800,000 employees, we leverage
global best practices in communities all over the world. With revenues of $20 billion, we
are supported by efficient processes and systems that can only come with scale to help
deliver our promise locally: keeping people safe so our communities can thrive.
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Bedrijfsactiviteiten
Concept Store nr 105

GCM, wat staat voor Geodetics Construction Maintenance, werd opgericht in 1992
en is een bedrijf dat uniek is in haar branche door als totaalleverancier op te treden
voor de industrie. GCM is turn key leverancier van op- en overslag installaties en
transportsystemen voor de bulk handling en recycling industrie. Uniek concept? GCM
is uniek door een totaalservice aan te bieden: Studie en engineeringsafdeling voor
projectontwerp in 2/3D Constructie werkplaatsOnderhouds- en montageafdeling 24/7
bereikbaar Door deze totaalservice, gecombineerd met een hoog opgeleid team van
ingenieurs en technische werknemers, kan GCM een continue groei sinds haar ontstaan
voortleggen. Specialisatie, full quality service en klantgerichtheid zijn maar enkele
key-words van onze onderneming. GCM heeft doorheen de jaren een verregaande
specialisatie opgebouwd in diverse sectoren zoals o.a. : Staal industrie Petrochemische
industrie Papier industrie Betonproducten en betonmortel industrie Voedselindustrie
Cement industrie GCM is centraal gevestigd in de Gentse kanaalzone.

shauni.demits@gcm.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Company profile
GCM and full name Geodetics Construction Maintenance, has been established in
1992. GCM is a turn-key supplier of trans-shipment and conveyor installations for
the bulk handling and recycling industry. And is always for innovation, unique design
features and right sized for market conditions. Modular capability, cost savings and
improved performance on equipment. GCM offers: Study and engineering department
for project design in 2/3D Workshop of constructions and machinery Maintenance and
mounting department, 24/7 available Over 23 years of experience In-house engineering
department In-house maintenance department In-house construction workshop VCA**
and EN 1090-2 certified Because of this full service concept, executed by highly skilled
team of engineers and technical specialists, today GCM can look at a continuous growth
since the start in 1992. GCM operates worldwide and has done business in a wide range
of industries. Among those industries are i.e.: Steel industry Petrochemical industry
Paper industry Cement industry Concrete block making plants and cement mixing plants
Food industry GCM his main office and production facility is located in Belgium in the
Ghent harbour area.

General Job Market
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GENTIS

Pedro De Gante nr 74
Bedrijfsactiviteiten
cv@gentisrecruitment.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional
International Career Countries
Frankrijk en Marokko
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Gentis is opgeklomen tot één van de belangrijkste marktleiders op het vlak van
rekrutering sinds onze oprichting in 2011. Ambitie, ervaring, doorzettingsvermogen
en een eindeloos netwerk zorgen ervoor dat onze experten telkens opnieuw de juiste
persoon op de juiste functie plaatsen, en dat binnen én buiten Europa. Onze consultants
specialiseren in o.a. IT, Finance, HR, Engineering, Construction, Real Estate etc. Voor
vrijblijvende info of sollicitaties kan je ons bereiken via cv@gentisrecruitment.com of
via 03 500 51 60.

Company profile
Gentis has become one of the main market leaders in the field of recruitment since
its founding in 2011. Ambition, experience, perseverance and a boundless network
guarantees that our consultants find the right person for the right role every time; in and
outside of Europe. Our consultants specialize in IT, Finance, HR, Engineering, Construction,
Real Estate etc. If you want to know more or are interested in our vacancies, contact us
via cv@gentisrecruitment.com or call 03 6500 51 60.

General Job Market
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GO! ONDERWIJS VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Pedro De Gante nr 8
Bedrijfsactiviteiten
company website

Op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt
aangeboden, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en
ambities. Om en bij de 39.000 medewerkers van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs
aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed
mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie.

vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter
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GOED

Pedro De Gante nr 24
Bedrijfsactiviteiten
jobs@goed.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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wij zijn goed Word jij enthousiast van het idee te kunnen werken voor een onderneming
die een positieve voetafdruk wenst na te laten in de samenleving? Sociaal ondernemen
in de zorgsector, dat is wat Goed doet. En daarmee zijn we best uniek in Vlaanderen.
Jouw hart voor mensen, gecombineerd met je goesting voor een goed resultaat is
meer dan welkom in ons verhaal. Ons ruim zorgnetwerk van 90 Goed apotheken, 70
Goed hoorcentra en 60 Goed thuiszorgwinkels met meer dan 1300 werknemers biedt
kwalitatieve en integrale zorg op maat. Samen staan we zo nog sterker om mee te
bouwen aan een gezonde levenskwaliteit. Doorgaan doen we tot het echt helemaal goed
zit. Bij ons werken betekent dubbele winst: je bouwt zowel aan je eigen carrière als aan
de gezondheid van anderen. Kortom … samen bouwen we aan iets goeds.

Interuniversity JMFYR

TAGS
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
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GRANUTOOLS
Casinozaal nr 41
Bedrijfsactiviteiten
admin@granutools.com
company website

Granutools, is een toonaangevende leverancier van instrumenten voor
poederstroomkarakterisering voor de additieve productiesector.

vacancies website
Company profile

HR Linkedin

Granutools, is a leading-edge provider of instrument for powder flow characterization for
the additive manufacturing sector.

Targeted Experience Level
Young professional
International Career Countries
Wordwide
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GSK
Pedro De Gante nr 86 + Casinozaal nr 51
Company profile
be.internship@gsk.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
96 countries
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We are a science-led global healthcare company with a special purpose: to help people
do more, feel better, live longer. We have 3 global businesses that research, develop and
manufacturer innovative pharmaceutical medicines, vaccines and consumer healthcare
products. Our goal is to be one of the world’s most innovative, best performing and
trusted healthcare companies.

Interuniversity JMFYR

TAGS

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

HAEDES
Casinozaal nr 80
Company profile
renaat.desutter@haedes.eu
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
EU
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HAEDES enables independent, talent-driven and creative consulting & engineering for
challenges on our coasts, estuaries, rivers and oceans (www.haedes.eu) . We work in the
void that exists between fundamental research at knowledge institutions and industrial
application in industry. Translating fundamental research results into pragmatically
applicable methods is our strength. We offer engineering based on a natural framework
& systems thinking, founded on thorough expertise and innovation. In what we do, we
combine our knowledge of dredging, hydraulics, sediment transport, propagation of
currents and waves with a systemic and holistic view. Where possible we use numerical
models, combined with in-situ observations and/or observations from scale tests in
the lab. Where simplified analytical calculation methods can offer results, we do not
hesitate to use them. Again and again, we seek to fully understand the site-specific
conditions before defining an appropriate methodology and applying models. As the
only independent agency with this expertise in Flanders, we have the knowledge and
ability to select the most appropriate tool from a variety of open-source and commercial
packages. Together with our ability to think creatively, out-of-the-box and with an open
mind, we make the difference. Complexity and systemic thinking is what appeals to us.
Pragmatic realism is our result.

General Job Market
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HARVEY NASH

Arteveldeforum nr 8
Bedrijfsactiviteiten
vibe.detaeye@harveynash.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

All-round recruitment experts Je bent een gedreven professional op zoek naar je
droomjob? Kies dan voor Harvey Nash Gent. We zijn een onderdeel van een internationale
groep en bieden een brede waaier aan expertises: Sales & Marketing, Creatives,
Engineering, Aankoop, Logistiek, Administratie, Finance, Juridisch en HR. Onze sterkte?
100% doorzettingsvermogen gekoppeld aan een persoonlijke aanpak. Als werkgever
krijg je één recruiter voor al je rekruteringsvragen. En als kandidaat een enthousiast
team van recruiters voor al je professionele ambities. Resultaat? We leren je beter
kennen, werken vlotter samen en vinden sneller de perfecte match. Op zoek naar een
IT-job? Of een IT-profiel? Klik door naar Harvey Nash Brussel.

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
Company profile
All-round recruitment experts Are you a driven professional looking for your dream job?
Then choose Harvey Nash Ghent. We are part of an international group and offer a wide
range of expertise: Sales & Marketing, Creatives, Engineering, Procurement, Logistics,
Administration, Finance, Legal and HR. Our strength? 100% perseverance linked to a
personal approach. As an employer you get one recruiter for all your recruitment
questions. And as a candidate, an enthusiastic team of recruiters for all your professional
ambitions. The result? We get to know you better, work together more smoothly and find
the perfect match faster. Looking for an IT job? Or an IT profile? Click through to Harvey
Nash Brussels.
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HAYS

Arteveldeforum nr 24
Bedrijfsactiviteiten
campus@hays.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Als één van de grootste recruitment specialisten wereldwijd plaatsen wij gekwalificeerde
kandidaten in vaste, tijdelijke, interim of contracting jobs. Bij Hays geloven wij erin dat
er altijd één iemand is die perfect in een bepaalde functie past. Wij gaan hierbij dan
ook tot het uiterste om deze persoon te vinden, en juist te plaatsen. Onze consultants
hebben elk een expertise uitgebouwd in een bepaalde divisie, waarbij zij de kandidaten
precies kunnen koppelen aan de juiste job. In België hebben we 8 kantoren waar
telkens verschillende van onze divisies terug te vinden zijn. Wij bieden een expertise
in de volgende divisies: Marketing, Sales, Retail, Office, Office Professionals, HR, Legal,
Construction, Engineering, Purchasing & Logistics, IT, Banking & Insurance, Accountancy
& Finance en Life Sciences.

Company profile
Hays is the leading global specialist recruitment group. We are the experts in recruiting
qualified, professional and skilled people across a wide range of specialized industries
and professions. We operate across the private and public sectors, dealing in permanent
positions, contract roles and temporary assignments. At Hays, we believe the right job
can transform a person’s life and the right person can transform a business. We’re
passionate about connecting our candidates with the right job for them. Each consultant
has its own specialization in another specialism. We’ve created an expertise, and offer
jobs, in the following divisions: Marketing, Sales, Retail, Office, Office Professionals,
HR, Legal, Construction, Engineering, Purchasing & Logistics, IT, Banking & Insurance,
Accountancy & Finance and Life Sciences. In Belgium we have 8 different offices where
we can help you out during the search for the perfect job. Curious to meet us, to ask for
advice or to have a look at your opportunities? Join us at our booth!
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HELLOFRESH

Pedro De Gante nr 11
Bedrijfsactiviteiten
urvashi.dhomeja@hellofresh.nl
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Nederland

Bij HelloFresh zijn we gek op lekker eten en met een box vol verse ingrediënten is
het onze missie om de manier waarop mensen koken te veranderen. Samen maken
we van elke maaltijd een moment om naar uit te kijken. Met onze maaltijdboxen vol
verse ingrediënten en makkelijk te volgen recepten zijn we een revolutie gestart in de
voedingsindustrie. Van het ontwikkelen van de recepten tot de vlekkeloze bezorging van
onze boxen - de klant staat bij ons centraal! Ons doel is om van elke maaltijd een moment
te maken om naar uit te kijken, voor iedereen aan tafel. Om dit waar te kunnen maken
is data onze grote vriend en leren we elke dag iets nieuws. Ons jonge en flexibele team
neemt snel beslissingen en is daardoor niet te stoppen.

Company profile
At HelloFresh, we want to change the way people eat forever by offering our customers
high quality food and recipes for different meal occasions. Over the past 10 years, we’ve
seen this mission spread around the world and beyond our wildest dreams. Now, we
are a global food solutions group and the world’s leading meal kit company, active in
16 countries across 3 continents. So, how did we do it? Our weekly boxes full of exciting
recipes and fresh ingredients have blossomed into a community of customers looking for
delicious, healthy and sustainable options.
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HOUSE OF TALENTS
Pedro De Gante nr 10
Bedrijfsactiviteiten
info@houseoftalents.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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House of Talents, dat zijn 11 unieke bedrijven die hun jarenlange HR-kennis aanwenden
om de perfecte match tussen kandidaat en klant te vinden. 11 gespecialiseerde divisies die
jou ondersteunen in het vinden van gekwalificeerde medewerkers in knelpuntberoepen,
of je aan de geknipte job helpen. 2500 talenten die elke dag het beste van zichzelf geven
om onze klanten te ondersteunen. Toppers die hard werken en fun uitstralen. Een plezier
om mee te werken, want talent voelt zich hier thuis.

Company profile
House of Talents, an international HR services group consisting of 11 different companies
specialized in bottleneck jobs. They support you in finding qualified employees or help
you find the right job. 2500 talents who give the best of themselves each and every day to
support our customers. Talents who work hard and radiate fun. A pleasure to work with,
because talent feels at home here.

General Job Market
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HOWEST

Arteveldeforum nr 50
Bedrijfsactiviteiten
dominiek.van.den.bussche@howest.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve
en ondernemende hogeschool. Anticipating the future is wat we met onze Howest
Community voor ogen hebben. We staan open voor mensen die buiten de lijntjes kleuren,
die out of the box denken, we moedigen ondernemerszin aan en we maken ruimte
voor ondernemerschap. Howest is open en pluralistische hogeschool, met respect
voor diversiteit. Howest werkt samen met en voor het regionale en internationale
werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en
competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar
opleidingen.

Company profile
Howest University College is atypical, creative, innovative and entrepreneurial.
Anticipating the future is our community Howest mind. We are open-minded and out of the
box thinking, we encourage entrepreneurship, and we make room for entrepreneurship.
Howest is an open-minded university with respect for diversity. Howest works with
and for regional and international field. Therefore Howest integrates leading socially
relevant and competency-based education, valorisation oriented research and services
in its programs.
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HUAWEI TECHNOLOGIES RESEARCH &
DEVELOPMENT BELGIUM

Casinozaal nr 68

Company profile
berctalent@huawei.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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Huawei’s Belgium Research Center has several labs, each focusing on different research
area. We are located in Ghent and Leuven and our research interests include Silicon
Photonics, RFIC, Applied Networks, etc. Silicon Photonics Lab is a growing team of world
leading photonics researchers and engineers active in Photonics Design, MEMS design,
Processing and Testing. The team works in the State-of-the-art optical & electronics
testing lab with the in-house computing cluster for design simulations. In the recent
years a number of our products have been successfully brought to market in volume.
Leuven RF IC design team is Huawei’s leading team for IC design for 5G and 6G wireless
applications. Our mission is to bring innovation and to advance these state-of-the-art
R&D results to competitive and high quality next generation products. We are offering
excellent conditions and an interesting mixture of analog, RF, mm-wave, SOC and
mixed-signal design. Applied Network Technology Research Lab is dedicated to the
Fundamental Theory of Networks. The team works on emerging brain-inspired/neuralbased computing machines for the solving nonlinear optimization problems together with
the development and experimentation of novel computational methods and algorithms.
Applications range from automatic design to sequential decision processes for largescale systems. We are looking for: Silicon Photonics Lab We are hiring photonics
design engineers, highly motivated in the design of building blocks and integrated
circuits targeted at product development, and next-generation photonics technology
development. RFIC design We are hiring Analog, RF, mixed-signal and millimeter-wave
design engineers. If IC design is fun for you and you are strongly motivated, you can
become the next generation IC design specialist. We are looking forward to share our
expertise such that you have excellent growth opportunity. Applied Network Technology
Research Lab We are hiring applied mathematicians highly motivated in neural/braininspired computing or nonlinear/mixed-integer programming.
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HYPERION GROUP
Pedro De Gante nr 54
Bedrijfsactiviteiten
hr@hyperion.be

Binnen Hyperion Group zijn we een uitgebreid netwerk van getalenteerde IT & digital
experts, gepassioneerde ondernemers en digitale pioniers. Een multidisciplinair
team dat beweegt, denkt en creëert als één. We bestaan momenteel uit meer dan
30 dochterbedrijven en een 400 tal medewerkers binnen het IT en digital landschap.
Daarnaast maken we ook deel uit van Cronos Groep

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Within Hyperion Group we are an extensive network of talented IT & digital experts,
passionate entrepreneurs and digital pioneers. A multidisciplinary team that moves,
thinks and creates as one. We currently consist of more than 30 subsidiaries and about
400 employees within the IT and digital landscape. In addition, we are also part of Cronos
Group.

General Job Market & Interuniversity JMFYR

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

ILVO
Arteveldeforum nr 31 + Casinozaal nr 83
Bedrijfsactiviteiten
personeel@ilvo.vlaanderen.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid. Het krijgt van die
overheid de opdracht mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, visserij en
agrovoedingssector. In eerste instantie in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in België,
Europa en in de rest van de wereld. Missie De missie van ILVO is duidelijk en bijzonder
actueel: kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende,
gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard monden die de
wereld in 2050 moet voeden, binnen de planetaire grenzen. Om die missie te volbrengen
verricht ILVO multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek. Op die manier
bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van
producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid
van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van
sectorontwikkeling en plattelandsbeleid. De organisatie hanteert hierbij een strategie
waarin systeemdenken, integratie van stielkennis met nieuwe technologie, co-creatie en
vijf organisatorische waarden centraal staan. De Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties (SDG’s) vormen het kompas waarmee ILVO zijn eigen werking en het onderzoek
richting geeft. https://player.vimeo.com/video/324929391

Interuniversity JMFYR

TAGS
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
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IMEC
Casinozaal nr 39
Company profile
jobs@imec.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 142

Imec is the world-leading research and innovation hub in nanoelectronics and digital
technologies. The combination of our widely acclaimed leadership in microchip
technology and profound software and ICT expertise is what makes us unique. By
leveraging our world-class infrastructure and local and global ecosystem of partners
across a multitude of industries, we create groundbreaking innovation in application
domains such as healthcare, smart cities and mobility, logistics and manufacturing, and
energy.As a trusted partner for companies, start-ups and universities we bring together
close to 4,000 brilliant minds from over 70 nationalities. Imec is headquartered in Leuven,
Belgium and also has distributed R&D groups at a number of Flemish universities, in the
Netherlands, Taiwan, USA, China, and offices in India and Japan. All of these particular
traits make imec to be a top-class employer. To strengthen this position as a leading
player in our field, we are looking for those passionate talents that make the difference!At
imec you have the opportunity to specialize in one specific domain or to broaden your
knowledge.We are looking for researchers, engineers, starters,..... all with a passion for
technology. At imec you can find a wide range of challenges.We also offer the possibility
to do doctoral research in industry relevant domains.

General Job Market

TAGS
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IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

INCRIUS
Pedro De Gante nr 6
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Incrius is niet zomaar een IT-bedrijf. Incrius is een business partner, een echte “sparringpartner” die meedenkt met klanten, hen uitdaagt, in overleg gaat en hen begeleidt.
Onze samenwerking begint altijd eerst met een grondige analyse van het bedrijf en de
bestaande IT-infrastructuur. Daarna bekijken we samen met de klant via welke IT-aanpak
het beter, veiliger én efficiënter kan. Naast de implementatie van elke oplossing op maat
van de klant (her)evalueren we ook constant, zodat we ons plan van aanpak kunnen
aanpassen indien nodig.

Company profile
Incrius is not just like any other IT company. We are a business partner and sparring
partner to our customers. We love sharing our ideas and thought processes, and we
challenge, consult and guide our customers as best as we can. Our collaboration always
starts with a thorough analysis of the company and its existing IT infrastructure. Then,
together with the customer, we decide which IT approach works best to make their
operation better, safer, and more efficient. Incrius implements tailor-made solutions, but
we also constantly reassess, so that we can adjust our plan of action when needed.
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INEOS
Pedro De Gante nr 12 + Casinozaal nr 40
Bedrijfsactiviteiten
kristel.michiels@ineos.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

INEOS is één van de grootste werkgevers in de Belgische chemie. Vanuit Zwijndrecht,
waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde INEOS haar positie in
België en als wereldwijde speler. In België telt INEOS vandaag 12 productie- en R&Dsites en 3.050 werknemers.

Company profile
INEOS is one of the largest employers in the Belgian chemical industry. From Zwijndrecht,
where INEOS started its first activities in 1998, INEOS built up its position in Belgium and
as a global player. In Belgium, INEOS today counts 12 production and R&D sites and
3,050 employees.
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North Sea Port Corner

TAGS
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IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

INFRABEL
Concept Store nr 118
Bedrijfsactiviteiten
talent@infrabel.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen,
wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die
op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan
600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. Met
zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet, om
de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan
een duurzame samenleving. Stuk voor stuk gepassioneerde medewerkers die uitblinken
in hun vakgebied (techniek, ict, verkeersleiding, finance, …) en elke dag hun talenten
inzetten voor hun job. In een bedrijf in volle innovatie, met behulp van de nieuwste
technologieën, met veel flexibiliteit en met ruimte om te groeien. Wil jij een job met
impact? Wil jij met ons meewerken aan de mobiliteit van morgen? Help jij mee onze
ambitieuze doelen te bereiken?

Company profile
As the manager and operator of the Belgian railway network, we collaborate with various
professional partners and suppliers. Together we are building a safe, modern and highquality rail network.

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 145

General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

INTELECT
Arteveldeforum nr 42
Bedrijfsactiviteiten
work@intelect.be

Geboeid door de arbeidsmarkt en persoonlijkheden? Wij ook. Meer nog. Bij Intelect zijn
we er zó door gebeten dat we ons dagelijks focussen op het matchen van onze klanten
met de juiste personen. Het fijne aan onze passie voor het spotten van talent is dat
we die graag delen. Een carrière starten bij Intelect staat dan ook gelijk aan groei. We
bieden je niet enkel de kans om een eerste ervaring op te doen in HR, maar vooral om
te werken aan een professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo zetten we in op talent
management en kijken we naar jouw interesses en sterktes om je verdere loopbaan uit
te bouwen. Wat je ook kiest, bij Intelect ben jij de manager van jouw carrière.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Company profile
Fascinated by the job market and personalities? We are too. At Intelect, we are so taken
by it that we focus daily on matching our clients with the right people. The great thing
about our passion for spotting talent is that we like to share it. Starting a career at
Intelect therefore equals growth. We not only offer you the opportunity to gain a first
experience in HR, but above all to work on professional and personal development. For
example, we focus on talent management and we look at your interests and strengths
to develop your further career. Whatever you choose, at Intelect you are the manager of
your career. Put your talent in our spotlight!
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IPSOS

Pedro De Gante nr 72
Bedrijfsactiviteiten
valerie.deridder@ipsos.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Worldwide
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Welkom bij Ipsos, the home of researchers! Wij zijn één van de grootste
marktonderzoeksbureaus op internationaal niveau. Wereldwijd is Ipsos aanwezig
in 90 landen, met meer dan 18.000 werknemers. Wij tellen in België 160 creative &
curious minds. Wij beheren een gevarieerde klantenportefeuille, zowel lokale als grote,
internationale spelers in verschillende markten en domeinen zoals FMCG, Healthcare,
Media & Reclame, Telecom en Finance.

Company profile
Welcome to Ipsos, the home of researchers! We are one of the largest market research
agencies on an international level. Globally, Ipsos is present in 90 countries, with more
than 18,000 employees. We count 160 creative & curious minds in Belgium. We manage a
varied client portfolio, both local and large, international players in different markets and
domains such as FMCG, Healthcare, Media & Advertising, Telecom and Finance.

Interuniversity JMFYR

TAGS
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IQVIA
Casinozaal nr 55
Company profile
ophelie.middagh@iqvia.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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IQVIA is a leading and innovative group providing solutions and services to the
healthcare sector in view of improving the life of patients. When working at IQVIA, you
will not only grow through the collaboration with smart colleagues who will support you
in leveraging your skills combined to our data, technology and expertise, you will also
enjoy the fun & wellbeing initiatives proposed the yearlong ! Come and work for IQVIA
because IQVIA gives you the opportunity to work within a global organisation yet with a
lot of autonomy and trust. Furthermore IQVIA gives you endless possibilities in terms of
personal development. As employee at IQVIA you also get a lot of flexibility and benefits
which are great advantages. Let us meet so we can identify with which vacancy your
talent best matches !

General Job Market

TAGS
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MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ITINERIS
Arteveldeforum nr 22
Bedrijfsactiviteiten
Catherine.DeWulf@itineris.net
company website
vacancies website
HR Linkedin

Itineris is een jong en snelgroeiend IT-bedrijf uit het Gentse. Met meer dan 400
medewerkers ontwikkelen en implementeren wij softwareoplossingen voor water-,
gas en elektriciteitsbedrijven. Ons in-house ontwikkelde softwareoplossing UMAX laat
nutsbedrijven toe om een groot deel van hun business processen te automatiseren,
en de ervaring van hun eindklanten te verhogen. Het werd gebouwd op en is volledig
geïntegreerd met het Microsoft Dynamics 365-platform. Wij werken voor nutsbedrijven
in België, Nederland, Frankrijk, UK en Noord-Amerika. Wil jij ook meewerken aan onze
uitdagende projecten in deze snel evoluerende sector? We zijn continu op zoek naar
talent dat wil meebouwen aan de toekomst van ons bedrijf!

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
Company profile
Itineris is a young and fast-growing IT company based in Ghent. With more than 400
employees we develop and implement software solutions for water, gas, and electricity
companies. Our in-house developed software solution UMAX allows utilities to automate
a large part of their business processes, and enhance the experience of their end-users.
It is built on and fully integrated with the Microsoft Dynamics 365 platform. We work
for Utilities in Belgium, the Netherlands, France, the UK, and North America. Would you
also like to contribute to our challenging projects in this rapidly evolving sector? We are
constantly looking for talented starters and professionals that want to help build the
future of our company!
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JAN DE NUL
Pedro De Gante nr 38
Bedrijfsactiviteiten
basile.dewaegenaere@jandenul.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Jan De Nul Group geeft vorm aan w
 ater en land. We maken het o pwekken van offshore
energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe h
 avens en
creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type
gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Al g
 eneraties lang investeert de
familie De Nul in mensen en eigen m
 aterieel. Met een hart voor ondernemen, maar vooral
met een eigenzinnigheid die ons uniek maakt in de sector. De visie, missie en waarden
van Jan De Nul Group leggen ons innovatieve, grensverleggende en maatschappelijk
relevante karakter vast. Met onze breed uitgedragen bedrijfsfilosofie werken we elke dag
samen aan dezelfde toekomst.

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Globally
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Company profile
Jan De Nul Group shapes both water and land. We enable the production of offshore
energy and maintain the depth of waterways. We build new ports and create extra
land. We realise complex infrastructure works and erect any type of building. We tackle
pollution in whatever form. For many generations already, the De Nul family invests in its
people and in having its own equipment. We have a passion for business but also want
to do things our way, which gives us a unique edge within the sector. The vision, mission
and values of Jan De Nul Group reflect our innovative, pioneering and socially relevant
character. Driven by our widely disseminated corporate philosophy, we work together
every day to build a better future. One team, one plan!

General Job Market

TAGS
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JET IMPORT
Arteveldeforum nr 75
Bedrijfsactiviteiten
dunja.demuynck@jetimport.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken
en healthy snacks, zoals Red Bull, Fever-Tree, Vit-Hit, Fulfil, … En onze West-Vlaamse
onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in aantal merken in portfolio. Vandaag
is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 100 gemotiveerde
medewerkers en een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van
zichzelf geven. Jet Import heeft zijn plaats verworven in retail, petrol en horeca. Met een
jaaromzet van meer dan 180 miljoen euro en een jaarlijkse ‘double digit’ groei blijven we
een onderneming in volle expansie.

General Job Market
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JOBAT

Arteveldeforum nr 60-61
Company profile
Maikel.VanGeert@jobat.be
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Jobat is meer dan een jobboard waar je duizenden jobs kan terugvinden, of jobs kan
verkrijgen op maat van je profiel, waar en wanneer je maar wil, en dat komen we jou
persoonlijk tonen op de Afstudeerbeurs! Jobat is er namelijk ook om jou bij te staan
in elke stap van je carrière: of dat nu gaat om tips over solliciteren, het zorgen dat jij
het juiste loon in de wacht weet te slepen voor je een contract tekent, hoe goed jouw
opleiding in de markt ligt, of je je wil voorbereiden op een heuse carrièreswitch, Jobat
heeft de juiste tips, tricks & tools in huis om jou de perfecte job en werkomgeving aan
te meten. Op de Afstudeerbeurs zetten onze coaches & experts jou op weg, klaar om je
m/v/x te staan bij alle aanwezige bedrijven. Jobat’s ultieme belofte is dan ook zorgen
dat jij gelukkig bent in je (toekomstige) job, en die belofte maken we samen met jou waar.
Go for Happy!
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JOBINSON
Pedro De Gante nr 87
Bedrijfsactiviteiten
hr@jobinson.be

Jobinson is alles wat je zoekt in een job: een jobavontuur met de nodige afwisseling
en uitdaging. Kom je in aanmerking, dan krijg je van ons een vast contract met een
aantrekkelijk loonpakket. Wij schakelen jou vervolgens in voor verschillende projecten
bij onze klanten waar jouw expertise het verschil maakt. Hierdoor kan je jouw skills
en kennis verder ontwikkelen bij diverse topbedrijven. Veel afwisseling in jobs en
werkgevers dus, maar wel met de zekerheid van een vast loon. Jobinson, da’s avontuur
en zekerheid. Kortom: het beste van twee werelden!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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JANSSEN PHARMACEUTICAL
COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON
Pedro De Gante nr 40 + Casinozaal nr 50
Bedrijfsactiviteiten
company website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

De Janssen Campus in België is een belangrijke innovatiehub die deel uitmaakt van de
farmaceutische bedrijven van Johnson & Johnson. Het is een unieke mix van expertise,
vaardigheden en partnerschappen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (R&D),
productie en de lancering van nieuwe geneesmiddelen. Samen creëren we een toekomst
waarin ziekte tot het verleden behoort.

Company profile
About the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson: At Janssen,
we’re creating a future where disease is a thing of the past. We’re the Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, working tirelessly to make that future a reality for
patients everywhere by fighting sickness with science, improving access with ingenuity,
and healing hopelessness with heart. We focus on areas of medicine where we can make
the biggest difference: Cardiovascular & Metabolism, Immunology, Infectious Diseases
& Vaccines, Neuroscience, Oncology, and Pulmonary Hypertension. Learn more at www.
janssen.com. Follow us at www.twitter.com/JanssenGlobal.
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JORIS IDE

Pedro De Gante nr 44
Bedrijfsactiviteiten
jobs@joriside.be

Werken bij Joris Ide? Da’s de ideale uitdaging voor wie zijn ambities wil ontplooien in een
op-en-top Vlaams bedrijf dat je de kans geeft om jezelf te bewijzen. Kom werken met de
nieuwste technologie in een internationale en continu groeiende omgeving. Bij ons krijg
je de kans om je eigen pad uit te stippelen en je eigen doelen te stellen. Ga jij binnenkort
samen met ons de uitdaging aan?

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Company profile
Working at Joris Ide is the ideal challenge for those who want to develop their ambitions
in a company that gives you a chance to prove yourself. Work with the latest technology
in an international and continuously growing environment. We give you the opportunity
to map out your own path, to set your own goals and work towards them. Are you up for
the challenge?
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KATHOLIEK ONDERWIJS
REGIO OOST-VLAANDEREN

Arteveldeforum nr 71

Bedrijfsactiviteiten

vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Katholiek Onderwijs Vlaanderen is met meer dan 2400 onderwijsinstellingen de
grootste onderwijsspeler in Vlaanderen voor kwaliteitsvol onderwijs en bezielt met
haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen. Ook
in de onderwijszone Gent is er een groot netwerk van 80 basisscholen, 30 secundaire
scholen, 15 scholen buitengewoon onderwijs en 20 internaten waar meer dan 50 000
leerlingen dagelijks onderwijs volgen onder begeleiding van 5000 personeelsleden.
Een grote diversiteit aan profielen zijn er aan de slag: leerkrachten, opvoeders, IT’ers,
secretariaatsmedewerkers, paramedici en ook technische profielen. Katholiek Onderwijs
Vlaanderen bouwt elke dag mee aan de toekomst van jongeren.
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KATOEN NATIE PETROCHEMICALS
Pedro De Gante nr 82
Bedrijfsactiviteiten
nastassia.vanhove@katoennatie.com
company website
vacancies website

Wereldwijd combineert Katoen Natie engineering en technologie om klantgerichte,
technologische en logistieke oplossingen te bieden aan bedrijven, actief in verscheidene
industrietakken. Katoen Natie heeft 81 vestigingen verspreid over 30 landen in Europa,
Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten en stelt zo’n 13.000 mensen tewerk.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter
International Career Countries
Wereldwijd
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As a global logistics service provider, Katoen Natie combines engineering, technology
and port operations to offer worldwide, tailor-made solutions to the chemical and
automotive industries, and to the consumer goods, electronics & retail sector. Katoen
Natie has 181 logistic platforms and is active in over 30 countries all over Europe, North
America, South America and the Far East with a staff of more than 13.000 people.

North Sea Port Corner
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KATOEN NATIE CGI

Concept Store nr 103
Bedrijfsactiviteiten
liesbeth.bogaert@katoennatie.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium, France, Italy, Poland, UK, Sweden, ...
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Wereldwijd combineert “KATOEN NATIE” engineering en technologie om klantgerichte,
technologische en logistieke oplossingen te bieden aan bedrijven, actief in verscheidene
industrietakken. De Business Unit Consumer Goods & Industry focust op de behandeling
van consumptiegoederen gedurende de volledige volledige supply chain binnen
marktsegmenten zoals textiel, DIY producten, Pharma, Sporting goods, E-Commerce
en producten met industriële toepassing. Katoen Natie heeft meer dan 181 vestigingen
verspreid over 40 landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten
en stelt zo’n 18.000 mensen tewerk.

Company profile
Worldwide “KATOEN NATIE” combines engineering as well as the latest technologies to
offer customized client oriented logistical solutions. These solutions are provided to a
large variety of big and small companies, active in a large range of sectors or industries.
The Business Unit (BU) Consumer Goods & Industry manages the complete supply
chain flow from several Business Lines like Textiles, DIY products, Pharmaceuticals,
Sporting Goods, Aftermarket logistics and E-commerce. KATOEN NATIE has 181 sites in
40 countries in Europe, North America, South America and the Far East and has more
than 18.000 people active in operational, staff and management functions.

General Job Market & Interuniversity JMFYR

TAGS

BACHELOR

MASTER
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LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

KBC
Arteveldeforum nr 43-44 + Casinozaal nr 34
Bedrijfsactiviteiten
jobs@kbc.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Als bankverzekeraar willen we de dromen van onze stakeholders helpen waarmaken en
beschermen. We streven ernaar om veel meer te zijn dan een bank en een verzekeraar:
we maken dromen mogelijk en beschermen ze. We willen de mensen die op ons rekenen
dag na dag inspireren, ondersteunen en stimuleren. Wat we doen, doen we zodat anderen
kunnen groeien en hun doelen bereiken: wij zorgen ervoor dat onze klanten hun projecten
kunnen plannen en uitvoeren, en zorgen nadien ook nog voor bescherming; we werken
samen met onze bedrijvenklanten zodat zij kunnen groeien en zich op lange termijn
ontwikkelen ; we ondersteunen de lokale economie, zodat de lokale gemeenschappen
zich verder kunnen ontwikkelen. We bieden diensten aan hun burgers en kansen aan
hun jongeren; we bereiden ons voor op de uitdagingen van morgen, zodat onze huidige
en toekomstige werknemers hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Company profile
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As bank-insurer, our purpose is to help all our stakeholders realise their dreams and
protect them. We aspire at being far more than a bank and an insurance: we want to
enable and protect the dreams of our clients. Even more: we want to inspire, boost and
stimulate those who count on us, day after day. What we do, we do it so that others can
grow and achieve their respective goals: we enable our retail clients to plan and realise
their projects, and help them to then protect them; we cooperate with our business
clients so that they can grow and develop in the long term; we drive local economies so
that communities can further develop, we offer services to their citizens, opportunities
for their young people; we are preparing for tomorrow’s challenges, so that our current
and future employees can develop their potential.

Interuniversity JMFYR

TAGS

BACHELOR

MASTER
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IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

KLARRIO
Casinozaal nr 86
Bedrijfsactiviteiten
hr@klarrio.com

Klarrio is een jonge, snelgroeiende cloud native services integrator, ontstaan in
Antwerpen en met kantoren in Nederland, Duitsland, USA en Australië. Gespecialiseerd
in streaming data platformen en analytics, leveren wij met een multidisciplinair team
professionele diensten in data engineering & data science. Onze dienstverlening is
project-gebaseerd en bestaat enerzijds uit advies geven; anderzijds kan Klarrio een
platform of prototype op maat van de klant bouwen. Tijdens dit proces krijgt de klant
meer inzicht in zijn grote hoeveelheid data in combinatie met een hands-on development
training gedurende de looptijd.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
US, Canada
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Company profile
Klarrio is a young, fast growing cloud native services integrator, founded in Antwerp and
with offices in the Netherlands, Germany, USA and Australia. Specialised in streaming
data platforms and analytics, we deliver professional services in data engineering & data
science with a multidisciplinary team based on open source software. Our services are
project-based and consist on the one hand of giving advice; on the other hand Klarrio can
build a platform or prototype tailor-made for the client. During this process, the client
gets more insight in his large amount of data in combination with hands-on development
training during his project

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
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KONVERT OFFICE
Arteveldeforum nr 66
Bedrijfsactiviteiten
jobs@konvert.be

Konvert is een uitzendkantoor dat geen mensen zoekt voor de job maar jobs voor
mensen. Wij kijken verder dan CV’s en ervaringen om te ontdekken wat iemand écht wil,
waar het talent écht ligt en waar je écht gelukkig van wordt. Want als iemand elke dag
gelukkig is in de job, wordt het bedrijf daar ook elke dag beter van. Daarvoor gooien wij
met veel goesting, vertrouwen en doorzetting elke dag alles in de strijd. Alleen zo vinden
we de perfecte jobmatch. We zijn pas content als jij content bent.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

<< Index
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Company profile
Konvert is a temporary employment agency that does not look for people for jobs, but
for jobs for people. We look beyond CV’s and experiences to discover what someone
really wants, where their talent really lies and what really makes them genuinely happy.
Because if someone is happy in their job every day, the company will benefit from that
every day. That is why we throw everything into the fray every day with enthusiasm,
confidence and perseverance. Only then can we find the perfect job match. We are only
happy when you are happy.

General Job Market
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KPMG BELGIUM
Pedro De Gante nr 45
Bedrijfsactiviteiten
kellydejonge@kpmg.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter

KPMG biedt diensten op het vlak van Audit, Advisory, Tax, Legal & Accountancy. Wij
werken nauw samen met onze klanten om hen te helpen risico’s te beperken en kansen
te grijpen. We hebben heel wat mogelijkheden voor studenten met een achtergrond in
(toegepaste) economie, rechten, fiscaliteit, ingenieurswetenschappen, IT, technologie
of een gelijkwaardig diploma. Of het nu gaat om Audit, Tax, Accountancy of Advisory,
wij bieden unieke uitdagingen aan oplossingszoekers die zowel op persoonlijk als op
professioneel vlak willen groeien. Bovendien is KPMG al 15 jaar op rij gecertificeerd
als Top Employer, waarbij continu gewerkt wordt aan het verbeteren van onze
arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en bedrijfscultuur. Benieuwd wat dit voor jou
kan betekenen? Kom eens langs bij onze stand en bekijk alvast onze huidige vacatures
op careers.kpmg.be.

Company profile
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KPMG is a global network of leading professional services organizations in the fields
of Audit, Advisory, Tax, Legal & Accountancy. We work closely with our clients, helping
them to mitigate risks and grasp opportunities. We offer a wide range of opportunities
to master students in (applied) economic sciences, commercial sciences, commercial
engineering, business engineering, law, a specialized degree in tax, mathematics,
actuarial sciences, computer sciences, industrial engineering, information management
or an equivalent. Whether it’s in Audit, Tax, Accountants or Advisory, we offer unique
challenges to solutions seekers who wish to grow on both personal and professional
levels. Furthermore, KPMG has been certified as a Top Employer for 15 years in a row
now, with continuous efforts to improve our working conditions, staff policy and company
culture. Curious to find out what this could mean for you? Come meet us and go check out
our current vacancies at careers.kpmg.be.

Interuniversity JMFYR

TAGS
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
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KU LEUVEN

Casinozaal nr 11
Bedrijfsactiviteiten
rekrutering@kuleuven.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Een job bij KU Leuven? Dat is samen met 13.000 collega’s onderwijs en onderzoek op
topniveau mogelijk maken. Iets voor jou? KU Leuven is een grote organisatie met veel
omgevingen. Verspreid over Leuven maar ook over de rest van Vlaanderen en Brussel
telt KU Leuven zo’n 100 diensten, faculteiten en departementen. Omgevingen die sterk
van elkaar kunnen verschillen. Het respect voor de lokale eigenheid en variatie binnen
deze grote organisatie is onze kracht en kenmerkend voor onze cultuur. Werken aan
de KU Leuven betekent dat je, direct of indirect, bijdraagt aan kwalitatief onderwijs en
innovatief wetenschappelijk onderzoek. Werk met maatschappelijke relevantie. Gegeven
de internationale ambitie van de KU Leuven en de inherente competitiviteit van de
academische omgeving stimuleren we bij elke medewerker eenzelfde gedrevenheid en
ambitie als binnen het onderzoek en het onderwijs waaraan zij meewerken.

Company profile
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A job at KU Leuven? Contributing to top-level teaching and research together with
13,000 colleagues. Sounds like something you’d like to be a part of? KU Leuven is a
large organisation with many different environments. Based at various locations in and
around Leuven, and across the rest of Flanders and Brussels, KU Leuven comprises
about 100 services, faculties and departments, which are often highly diverse. Respect
for local identity and diversity within this large organisation is our strength and a
defining characteristic of our culture. Working at KU Leuven means directly or indirectly
contributing to high-quality teaching and innovative research. Doing a job that has social
relevance. In view of KU Leuven’s international ambitions and the competitiveness
inherent in an academic environment, we encourage every employee to develop the
same drive and ambition as can be found in the research and teaching to which they
contribute.
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LECOT

Pedro De Gante nr 56
Bedrijfsactiviteiten
jobs@lecot.be

Als nationale speler in de distributie van ijzerwaren, bevestigingen, bouwbeslag,
gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen luidt onze bestaansreden: de
klant ontzorgen zodat hij meer tijd heeft voor zijn klanten en de kernactiviteiten van zijn
bedrijf. Wij willen, als klant én als leverancier, de preferentiële partner zijn voor al wie
actief is in de bouwindustrie.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 164

As a national player in the distribution of hardware, fasteners, construction fittings, tools
and personal protective equipment, our raison d’être is to unburden our customers so
that they have more time for their customers and the core activities of their business.
We want, both as a customer and as a supplier, to be the preferred partner for all those
active in the construction industry.

General Job Market
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LEGEND BIOTECH BELGIUM
Pedro De Gante nr 84
Bedrijfsactiviteiten
JobsEurope@legendbiotech.com
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
US

Legend Biotech, opgericht in 2014, richt zich op de ontdekking en ontwikkeling van
nieuwe celtherapieën voor de behandeling van ziekten die hardnekkig of ongeneeslijk
zijn, waaronder kanker. Het belangrijkste product, ciltacabtagene autoleucel, of kortweg
cilta-cel, is een B-cel rijping antigeen-gerichte chimere antigeenreceptor T-cel (CAR-T)
therapie voor onderzoek. CAR-T is een vorm van celtherapie die een complexe en sterk
gepersonaliseerde technologie is waarbij de eigen T-cellen van een persoon uit het bloed
worden gehaald en opnieuw worden geprogrammeerd om kankercellen te targeten en te
doden. Cilta-cel is bedoeld voor mensen met multipel myeloom.

Company profile
Founded in 2014, Legend Biotech focuses on the discovery and development of novel
cell therapies for the treatment of diseases that are intractable or incurable today,
including cancer. Its lead product, ciltacabtagene autoleucel, or cilta-cel for short, is
an investigational B-cell maturation antigen-targeted chimeric antigen receptor T-cell
(CAR-T) therapy. CAR-T is a form of cell therapy that is a complex and highly personalized
technology where a person’s own T-cells are extracted from the blood and reprogrammed
to target and kill cancer cells. Cilta-cel is aimed at people living multiple myeloma.

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 165

Interuniversity JMFYR

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

LE GRAND & ASSOCIATES & HR.CHITECTS
Casinozaal nr 23

info@legrand-associates.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium and Luxembourg
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LESGEVENINZEELAND
Casinozaal nr 73
Bedrijfsactiviteiten
elina@lesgeveninzeeland.nl
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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LesgeveninZeeland.nl is een initiatief van het Zeeuwse onderwijs. We werken samen
vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het
hoger beroepsonderwijs. Samen slaan we de handen ineen met het project Regionale
Aanpak Personeelstekort. Vanuit het Zeeuwse onderwijs hebben we één duidelijke
ambitie: ‘In Zeeland wordt kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs
geboden ten behoeve van een ononderbroken ontwikkeling van jonge kinderen tot
jongvolwassenen.’ Onze onderwijsprofessionals hebben hierin een sleutelrol. Daarom
investeren we in breed inzetbare leraren en pedagogisch medewerkers. Als onderdeel
van professionele teams helpen zij onze leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen
binnen hun mogelijkheden. Innovatief onderwijs is hierin onmisbaar. Deze gezamenlijke,
Zeeuwse aanpak is uniek en helpt om lerarentekort tegen te gaan. Een samenwerking
waarbij iedere organisatie zijn diversiteit en vrijheid behoudt, is ons uitgangspunt.

Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

LIFE SCIENCES/MEDICINE
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

LEYTON BENELUX
Casinozaal nr 15
Bedrijfsactiviteiten
recruitmentBE@leyton.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Leyton is een internationaal consultancy bureau actief binnen innovatie en R&D. We
ondersteunen bedrijven bij het identificeren en benutten van financiële stimulansen
om zo hun groei te versnellen op een duurzame manier. Onze consultants bestaan uit
teams van hooggekwalificeerde fiscalisten en technisch-wetenschappelijk specialisten
en hebben als taak het verkrijgen van complexe steunmaatregelen te vereenvoudigen
voor onze klanten. Wij werken nauw samen met onze cliënten om de meest relevante
overheidssteunmaatregelen te identificeren voor hun specifieke activiteiten op het
gebied van innovatie .

Company profile
Leyton is an international innovation and R&D consulting firm that helps businesses
leverage financial incentives to accelerate their growth and achieve long-lasting
performance. Our consultants consist of combined teams of highly skilled Tax and
Technical/Scientific specialists and act to simplify access to complex incentives. We work
in close partnership with our clients to identify the most relevant government funding
schemes for their business activities in innovation.
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LGA ENGINEERING & LGA IT
Arteveldeforum nr 34
Bedrijfsactiviteiten
info@legrand-associates.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium and Luxembourg
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Klaar voor je eerste carrièrestappen of heb je reeds enkele mooie ervaringen
achter de rug? Wij helpen jou met veel plezier verder! Wie is zijn wij? Le Grand &
Associates heeft zowel in Belgie als Luxemburg een uitgebreide portefeuille aan
ﬁnanciële jobs. Onze consultants bieden via onze verschillende vestigingen de beste
ﬁnanciële jobs aan. Bekijk onze vacatures en bespreek met een van onze consultants
jouw carrièremogelijkheden. Waarop kan jij rekenen? Professionele & persoonlijke
begeleiding van jouw sollicitatieprocessen. Een grondige screening om te bepalen welke
opportuniteiten passen bij jouw persoonlijkheid, kennis, kunde en ambitie. Een vaste job
met een contract van onbepaalde duur. Advies en tips van een expert binnen jouw regio
& werkveld. Onze specialisaties: Finance Fiduciairy Tax Legal Wij hopen jou alvast snel
te mogen verwelkomen voor een virtuele koffieklets op onze beursstand

Company profile
Ready for your first career steps or do you already have some great experiences behind
you? We are happy to help you further! Who are we? Le Grand & Associates has an
extensive portfolio of financial positions in Belgium and Luxembourg. Our consultants
offer the best financial jobs through our different offices. Take a look at our job offers and
discuss your career opportunities with one of our consultants. What can you count on?
Professional & personal guidance on your application processes. A thorough screening
to determine which opportunities fit your personality, knowledge, skills and ambition. A
permanent job with an open-ended contract. Advice and tips from an expert within your
region & field. Our specialties: Finance Fiduciary Tax Legal We hope to welcome you soon
for a virtual coffee chat at our booth.
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LIANTIS

Pedro De Gante nr 25
Bedrijfsactiviteiten
work@liantis.be

Als hr-dienstengroep ondersteunt Liantis ondernemers, werkgevers én hun raadgevers.
Bij ons vinden ze een vertrouwde compagnon de route die hen vanuit een geïntegreerde
aanpak op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt: van
de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een hren welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat doen
we zowel digitaal als op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat
ondernemende mensen op hun twee oren kunnen slapen voor al hun mensenzaken.
www.liantis.be

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Company profile
Liantis provides support to everyone who owns an enterprise and/or employs people.
Thanks to our integrated approach, we will be your trusted partner who will provide you
with an adequate solution for all milestones in your career as an entrepreneur: from
your first steps as a businessperson over the recruitment of staff, the development of a
HR and well-being policy and the protection against risks to your retirement. We provide
our services both digitally and at 60 locations in Belgium. This way we make sure that
enterprising people don’t have to worry about the HR side of their organisation. For more
information: liantis.be.
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LIDL BELGIUM
Arteveldeforum nr 78
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@lidl.be

Bij Lidl nemen we je ambities wel serieus. Dus je bent pas afgestudeerd en wilt keihard
gaan voor een ambitieuze job in de retail? Daar lachen wij niet mee. Want als je een
traineeship volgt bij Lidl, krijg je de kans om keihard te groeien als persoon én je carrière
te lanceren aan een tempo om u tegen te zeggen. Hallo kroket!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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LINEAS

Concept Store nr 113
Bedrijfsactiviteiten
jobs@lineas.net
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator van Europa. Wij bieden spoorproducten
van topkwaliteit en complete logistieke oplossingen van deur tot deur. Onze missie
is om zulke superieure spoorproducten en -diensten aan te bieden dat klanten het
vervoer van hun goederen van de weg naar het spoor verschuiven. Hierdoor kunnen
ze hun supply chain verbeteren en tegelijkertijd hun impact op klimaat, mobiliteit en
luchtvervuiling verminderen. Waar vind je een job die echt een verschil maakt voor
de samenleving? Bij Lineas streven we er elke dag naar om industriële bedrijven te
overtuigen hun goederenvervoer te verschuiven van de weg naar het spoor, om zo hun
eigen bevoorradingsketen te verbeteren en de negatieve impact op onze mobiliteit en
milieu te verminderen. Maak deel uit van onze Freight Force en werk mee aan de modal
shift!

Company profile
Lineas is the largest private rail freight operator in Europe offering premium rail
products and total door-to-door logistics solutions. Our mission is to offer such superior
rail products and services that customers shift the transport of their goods from road
to rail. This allows them to improve their supply chain while decreasing their impact on
climate, mobility and air pollution. Where can you find a job that really makes a difference
for society ? At Lineas, we have the daily ambition to persuade industrial businesses to
move their goods transport from road to rail, thereby improving their supply chain whilst
also reducing their impact on our mobility and environment. Become part of our Freight
Force and together, let’s modal shift!
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MCKINSEY & COMPANY

Casinozaal nr 16
Company profile
bl-recruiting@mckinsey.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
65+ countries
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McKinsey & Company is a global management consulting firm. We are the trusted
advisor to the world’s leading businesses, governments, and institutions. We work with
leading organizations across the private, public and social sectors. Our scale, scope,
and knowledge allow us to address the world’s most challenging problems. We have
deep functional and industry expertise as well as breadth of geographical reach. We are
passionate about taking on immense challenges that matter to our clients and, often, to
the world.
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MEAT&MORE
Arteveldeforum nr 19
Bedrijfsactiviteiten
katia.degreve@meatandmore.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Bij Meat&More gaan we samen voor zorgeloze maaltijden, elke dag opnieuw. En we zijn
goed bezig: met meer dan 170 winkelpunten van Buurtslagers of Bon’Ap en meer dan
1.500 medewerkers zijn we één van de grootste voedingsbedrijven in Vlaanderen. We
zijn er 100% van overtuigd dat een goeie job gelukkig maakt. Daarom vind je bij ons alleen
gevarieerde, zelfstandige jobs met veel menselijk contact en verantwoordelijkheid. Die
persoonlijke aanpak trekken we ook door in onze coaching. We begeleiden je graag in je
carrière. Want een job op maat, dat smaakt!
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MIG MOTORS
Pedro De Gante nr 14
Bedrijfsactiviteiten
hr@migmotors.be

MIG Motors is de officiële verdeler van Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA,
Volkswagen bedrijfsvoertuigen & kwalitatieve tweedehandswagens in Gent en
Meetjesland. MIG Motors is een snelgroeiende groep met ruim 200 medewerkers in 9
verschillende vestigingen. Bij MIG Motors werk je in een familiale sfeer met mensen die
dezelfde passie delen voor klanten en hun mobiliteit. De waarden die we hierbij hoog in
het vaandel dragen zijn respect, vertrouwen, samenwerking en zelfontplooiing.

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Company profile
MIG Motors is the official distributor of Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA,
Volkswagen commercial vehicles & quality used cars in Ghent and Meetjesland. MIG
Motors is a fast growing group with over 200 employees in 9 different locations. At
MIG Motors you work in a family atmosphere with people who share the same passion
for customers and their mobility. The values we hold in high regard are respect, trust,
cooperation and self-development.
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MILCOBEL
Pedro De Gante nr 2
Bedrijfsactiviteiten
jobs@milcobel.com

We zijn één van de grootste zuivelcoöperaties in België met 6 productiesites. We starten
met de grondstof melk en maken hiermee enerzijds consumentenproducten (kazen en
ijsjes) en anderzijds halffabrikaten (mozzarella voor pizza-industrie, melkpoeder voor de
chocolade-industrie & babyvoedingsindustrie en boter voor koekjesfabrikanten).

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 176

We are one of the largest dairy cooperatives in Belgium with 6 production sites. We
start with the raw material milk and use it to make consumer products (cheese and ice
creams) on the one hand and semi-finished products on the other (mozzarella for the
pizza industry, milk powder for the chocolate industry & baby food industry and butter
for biscuit manufacturers).

General Job Market
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Pedro De Gante nr 5

Bedrijfsactiviteiten

JobsHREurope@milliken.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa, US
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MILLIKEN

Milliken is een multinational actief in verschillende sectoren: textiel, chemie en
vloerbekleding. We worden algemeen erkend als de internationale pioneer op vlak van
onderzoek, technologie, innovatie en klantgerichtheid. Elke dag wordt onze community
van innovators uitgedaagd om creatieve manieren te vinden om het leven van mensen
te verbeteren. Op vandaag worden er bij Milliken 19000 producten gemaakt, hebben we
5000 patenten wereldwijd en werken we met 8000 werknemers wereldwijd vanuit meer
dan 50 locaties. In Gent hebben we enerzijds onze textiel afdeling waar we technisch
textiel ontwikkelen en produceren voor o.a. automotive industrie. Anderzijds hebben
we ook een chemie afdeling die innovatieve oplossingen biedt met plastic additives ,
colorants, sillicones en andere chenische tussenproducten aan onze EMEA klanten.
Bij Milliken vinden we het belangrijk om in onze medewerkers te investeren en hen
mogelijkheden te bieden tot verdere ontwikkeling in de organisatie, mentorschap van
collega’s en maatschappelijke betrokkenheid. “Together we strive to positively impact
the world around us for generations to come.”

Company profile
Milliken is a multinational company active in several sectors: textiles, chemicals and
floor coverings. We are widely recognized as the international pioneer in research,
technology, innovation and customer focus. Every day our community of innovators is
challenged to find creative ways to improve people’s lives. Today, Milliken manufactures
19,000 products, holds 5000 patents worldwide, and employs 8,000 people worldwide
from more than 50 locations. In Ghent we have our textile department on the one
hand where we develop and produce technical textiles for the automotive industry.
On the other hand we create solutions with our plastic additives and colorants for our
customers in the EMEA region. As a company, we are committed to investing in our
associates and providing opportunities for continuous learning, peer mentorship, and
community involvement. “Together we strive to positively impact the world around us
for generations to come.”

North Sea Port Corner
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MINDCAPTURE
Concept Store nr 114
Bedrijfsactiviteiten
applications@mindcapture.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Bij MindCapture doen we er alles aan om op de hoogte te blijven van alle innovaties
en marktveranderingen binnen de life sciences. Waarom? Om ten volle te connecteren
met toptalenten en om ons te engageren met de hoogste relevantie naar klanten toe.
Ons doel is om de dagelijkse wereld van onze talenten volledig te begrijpen, om op een
regelmatige basis in contact te blijven, om hun motivatie te begrijpen. Maar we begrijpen
ook de noodzaak om voeling te houden met onze klanten en de markt, om te adviseren,
te consulteren en om een partner te zijn van A-Z in onze life science talent matching
services. Ons expertisegebied gaat van biotech en medische hulpmiddelen tot farma,
lab, gezondheidszorg en de cleantech industrie. We werken samen met de echte experts
in deze domeinen op verschillende gebieden: QA/RA, data analyse, validatie, project
management en lab IT. Bent u klaar om te connecteren, te ontwikkelen en te groeien?
Laten we dan contact opnemen

Company profile
At MindCapture we go the extra mile to stay on top of all innovations and market changes
within life sciences. Why? To fully connect with top talents and to engage with the highest
relevance towards customers. Our aim is to fully understand the day-to-day world of our
talents, to engage on a regular base, to understand their why. But we also understand
the need to keep in check with our customers and the market, to advise, consult and to
be a partner from A-Z in our life science talent matching services. Our field of expertise
goes from biotech and medical devices to pharma, lab, healthcare and the cleantech
industry. We engage with the real experts in these fields on different domains: QA/RA,
data analysis, validation, project management and lab IT. Are you ready to connect,
develop and grow? Let’s get in touch!
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MONEYOAK
Casinozaal nr 27
Bedrijfsactiviteiten
contact@moneyoak.com
company website
vacancies website

MoneyOak is gespecialiseerd in fiscale incentives voor innovatie. Ook met vragen over
de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en de aftrek voor innovatieinkomsten kunt u bij ons terecht. Ons doel bestaat erin bedrijven gebruik te laten maken
van extra financieringsbronnen, terwijl ze zich toch kunnen blijven focussen op de kern
van hun job. Bijdragen tot de groei van onze klanten: zo luidt de missie van ons team.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
France, Spain, Poland
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MoneyOak specialises in innovation-related tax incentives and leads the field in partial
exemption from payment of withholding tax and the innovation income deduction. Our
goal is to enable companies to benefit from additional sources of finance while remaining
focused on their core business. Driving our clients’ growth is what our team is all about.

General Job Market & Interuniversity JMFYR
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MOORE BELGIUM
Pedro De Gante nr 77 + Casinozaal nr 32
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Moore Belgium is ontstaan vanuit een sterke ondernemerszin, een drive die ons vandaag
de dag nog altijd kenmerkt. Een gedrevenheid die ingebakken zit in het DNA van al onze
medewerkers, van ons management en van onze 40 partners die allen actief operationeel
betrokken zijn bij de dagelijkse werking van Moore Belgium. En een positieve vibe die
ook nog eens duidelijk wordt in onze bedrijfsvisie.

HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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N-SIDE
Casinozaal nr 46
Company profile
mba@n-side.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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N-SIDE is an innovative software consulting company based in Louvain-la-Neuve
using advanced analytics to design optimization solutions for Life Science and Energy
management. We are a fast-growing scale-up with an open culture where critical
thinking, creativity, and initiative are rewarded. In Life Sciences, we combine our scientific
knowledge and business savvy to bring a positive impact to our clients and their patients.
We optimize the supply chain of hundreds of clinical trials around the world. Which leads
to waste reduction, faster-commercialisation of new treatments (such as Covid-19 or
cancer), and reduction in patient risks. We bring hope to patients and to our planet! We
work with top 10 pharmaceutical companies in the world such as AstraZeneca, Roche or
Sanofi. Decarbonising our energy consumption has become a crucial objective for our
Society. To harness the resulting challenges, we combine our expertise in power markets
and systems with best-in-class knowledge in advanced analytics and AI. By enabling
pan-european electricity exchanges, automatising electricity trading or supporting
greener and more decentralised grid operation, we empower a variety of key energy
actors to make the energy transition happen.

Interuniversity JMFYR

TAGS
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IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

NEMEON
Casinozaal nr 65
Bedrijfsactiviteiten
mark.verheyden@nemeon.io
company website
vacancies website

Nemeon is een data & AI agency dat consultancy services aanbiedt aan innovatieve
organisaties. Hoewel we in elk facet van de data levenscyclus een bijdrage kunnen
leveren, hebben we een unieke expertise ontwikkeld in Amazon Web Services & visuele
storytelling.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Young professional
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Nemeon is a data & AI agency offering consultancy services to innovative organizations.
While we can service the data cycle “end to end” (from ETL to data visualization), we
have developed unique expertise in Amazon Web Services (AWS) and visual storytelling.

Ontdek ons aanbod op www.bondmoyson.be/scoor

General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

NEXIOS IT
Arteveldeforum nr 55
Bedrijfsactiviteiten
JOBS@nexiosit.com

Als gespecialiseerde Project Sourcing organisatie leveren wij hoogwaardige ICT-diensten
op het gebied van softwareontwikkeling. Onze IKM gecertificeerde IT-consultants maken
het verschil in de projecten van onze klanten. Bij alles wat we doen, streven we naar één
ding: streven naar uitmuntendheid.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Company profile
As a specialised Project Sourcing organisation, we provide high-quality ICT services
in the field of software development. Our IKM certified IT consultants are making the
difference in our clients’ projects. In everything we do, we try to strive for one thing:
Commitment to excellence.

General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

NOËL FRANKLIN

Pedro De Gante nr 76
Bedrijfsactiviteiten
chloe.baert@noelfranklin.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

NOËL FRANKLIN IS SPECIALIST IN REKRUTERING EN SELECTIE. Wij zijn geen pushy
recruitmentkantoor dat kandidaten overstelpt met vacatures en bedrijven bestookt met
kandidaten. We mikken doelgericht op precisie en kwaliteit. Verwacht van ons geen
snelle one-shots maar een knappe voltreffer met impact op lange termijn. Noël Franklin
biedt gespecialiseerde units aan om de belangen van onze kandidaten en klanten te
behartigen. Elke unit bestaat uit Franklins met een diepgaande expertise binnen hun
vakgebied. Zo bestaat Noël Franklin uit Franklin Engineering, Construction, IT, Technics,
Office en Finance. #JoinTheFranklins www.noelfranklin.com

Company profile
NOËL FRANKLIN IS A SPECIALIST IN RECRUITMENT AND SELECTION. We are not a
pushy recruitment agency that overwhelms candidates with vacancies and bombards
companies with candidates. We aim for precision and quality. Don’t expect quick one-shots
from us, but a great direct hit with long-term impact. Noël Franklin provides specialized
units to represent the interests of our candidates and clients. Each unit consists of
Franklins with deep expertise within their implementation. Noël Franklin consists of
Franklin Engineering, Construction, IT, Technics, Office and Finance. #JoinTheFranklins
www.noelfranklin.com
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NOKIA
Bedrijfsactiviteiten
Casinozaal nr 71

gabriela.dressler_camillo@nokia.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Nokia is een financieel sterke leider in de next generation technologie. Nokia ondersteunt
wereldwijd de meest succesvolle operatoren, service providers, bedrijven en ook
overheden en burgers. We blijven de toekomst van de geconnecteerde wereld vorm
geven door 5G te ontwikkelen, Cloud based netwerken, IP routing, optic fiber transport
en data analyses. Nokia België heeft een sterke positie in de groep Nokia omdat onze
locatie in Antwerpen alle mogelijke functies & competenties concentreert. We huisvesten
onder meer de headquarters van Fixed Networks, een belangrijke IP & Optical Networks
afdeling met de focus op R&D, een core center van Bell Labs, één van de belangrijkste
onderzoeksinstituten over de wereld en ook activiteiten in Cloud and Customer Experience
(Sales). We stellen 1350 medewerkers te werk met 46 verschillende nationaliteiten.
Nokia België is zeker een internationaal en inclusief bedrijf ! Wij zijn agile en wendbaar
en passen al 150 jaar ons bedrijf aan om aan de veranderende markteisen te voldoen.
Deel uitmaken van Nokia en mee vorm geven aan de toekomstige technologie is zeker
een opwindende uitdaging.

Company profile
International Career Countries
90 countries
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We are a financially strong leader in next-generation technology, serving some of the
world’s most successful telecoms operators, service providers, and enterprises, as well
as governments and citizens across the world. We continue to shape the future of the
connected world, developing 5G, Cloud based networks, IP routing, optical fiber transport,
and data analytics. In Belgium, we hold a strong position within the group as one of the
“All Function Hubs” locations at the heart of the company, with a concentration of most
skills. Our office in Antwerp host among others the headquarters of Fixed Networks, a
major IP and Optical Networks department with a focus in R&D, a core center of Bell Labs
- one of the world’s leading research institutions, and activities in Cloud and Customer
Experience. We have 1350 employees of 46 different nationalities. You can truly call us
an international and diverse site in Belgium! We have always been agile, reinventing and
rebuilding our company for over 150 years to meet the changing demand of the market.
Now is an exciting time to be part of Nokia and build the technology of future.

North Sea Port Corner
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NORTH SEA PORT
Concept Store nr 96
Bedrijfsactiviteiten
jobs@northseaport.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa (BE-NL)

North Sea Port is een Europese tophaven die altijd in beweging is. We dragen actief bij
aan de groei en ontwikkeling van onze regio en de veiligheid binnen ons havengebied – en
we doen dat met de blik vooruit. Om onze ambities te realiseren, hebben we een topteam
aan boord. Gedreven grensverleggers die het voortouw durven en mogen nemen. We
bieden een inspirerende en dynamische werkomgeving waarin je alle ruimte krijgt om
jezelf te ontplooien en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een warme thuishaven waar je
jezelf kunt zijn. Zo bouwen we samen, als één community, aan de grensoverschrijdende
haven van morgen. Zin om grenzen te verleggen? Kom dan bij ons aan boord! Bekijk
onze openstaande vacatures of solliciteer spontaan via jobs@northseaport.com. Wat
werken bij het havenbedrijf North Sea Port concreet inhoudt, kom je verder op https://
www.northseaport.com/jobs te weten.

Company profile
Working at North Sea Port means working for a Dutch-Flemish cross-border company.
About 250 staff members work every day to establish a sustainable development of the
port area. Do you feel like working with us? Take a look on this page and discover how
to apply for a job.
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North Sea Port Corner
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NORTH SEA PORT TALENT

Concept Store nr 97

Bedrijfsactiviteiten
elle.dekuyper@stad.gent
company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter

Werken in het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port is werken aan
de wereldtop. Met meer dan 500 ondernemingen actief in het havengebied zijn de
opportuniteiten talrijk. Of je nu afstudeert als ingenieur, IT-specialist, HR-manager of
jurist. Voor elk van deze functies staat vandaag een vacature open in het havengebied.
Kom langs bij de North Sea Port Corner en ontdek de hele wereld op een boogscheut van
het centrum van Gent.

Company profile
Working in the cross-border port area of North Sea Port means working at the top of
the world. With more than 500 companies active in the port area, the opportunities are
numerous. Whether you graduate as an engineer, IT specialist, HR manager or lawyer.
There is currently a vacancy in the port area for each of these positions. Visit the North
Sea Port Corner and discover the whole world, a stone’s throw from the city center of
Ghent
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NOTARIS.BE
Pedro De Gante nr 9
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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De notaris en zijn medewerkers vormen een hecht team. Samen staan ze mensen met
raad en daad bij op sleutelmomenten in hun privé- en professioneel leven. In de 1.140
notariskantoren zijn ruim 8.000 medewerkers actief. Het gaat om juristen in verschillende
domeinen zoals het familierecht, het erfrecht of het vennootschapsrecht, maar ook om
administratieve medewerkers, onthaalmedewerkers en boekhouders.

Education and further studies fair
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NOVA ACADEMY

Banketzaal 1ste verdieping nr 2
Bedrijfsactiviteiten
hello@nova-academy.be
company website
vacancies website

Nova Academy brengt leren tot (jouw) leven. De Universiteit Antwerpen, de Universiteit
Gent en de Vrije Universiteit Brussel slaan de handen in elkaar en bieden op
https://nova-academy.be/nl een overzicht van hun mogelijkheden voor bij- en
nascholing.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Young professional, Professional
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Nova Academy brings learning to (your) life. The University of Antwerpen, Ghent
University and Vrije Universiteit Brussel are joining forces to offer an overview of their
continuing education opportunities on https://nova-academy.be/en

General Job Market
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OFFICIENT

Pedro De Gante nr 36
Bedrijfsactiviteiten
janne@officient.io

Hi there! Wij zijn Officient, een hr tech SaaS start-up uit Gent. Officient ontwikkelt hr tech
die kmo’s toelaat hun hr-data te centraliseren in een gebruiksvriendelijke interface. Aan
de hand van een HR Platform, een Self Service-app en diverse integraties connecteren
we alle betrokken personen en versnellen we hr-processen. Op 4 jaar tijd gebruiken meer
dan 15k KMO’s ons platform. Ons geheim? Het fantastische team achter Officient: 41
kleppers van formaat, die elk hun eigen unieke bijdrage leveren aan ons succesverhaal.
Ben jij de volgende die ons team komt versterken?

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Company profile
Hi there! We are Officient, an HR tech SaaS Company based in Ghent. Officient is an
HR software provider that makes it possible to manage HR tasks within a single
cloud platform. Within 4 years over 15k companies choose Officient to digitize their
HR administration. This fast growth means we’re constantly evolving, learning and
optimizing. Our secret? The great team behind Officient: 41 talented people, each making
their own unique contribution to our success story. Are you the next to join our team?
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OMP
Casinozaal nr 64
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@omp.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
International Career Countries
Belgie, Frankrijk, Nederland, Spanje, China, USA,
Duitsland, ..

Wij zijn OMP, een vooraanstaande game changer in supply chain planning oplossingen.
Enkele van de grootste bedrijven in de wereld rekenen op onze slimme software en
service om hun supply chains te optimaliseren. Ben jij klaar om deel uit te maken van
een team van meer dan 800 gepassioneerde, creatieve teamspelers met meer dan 40
nationaliteiten? Wij werken als 1 team samen vanuit ons hoofdkantoor in België en onze
regionale kantoren in Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Nederlands, Ukraine en
de Verenigde Staten. Wij geven om onze mensen. Wij geloven in talent te laten groeien
en expertise te vermeerderen. Bridgestone, Johnson & Johnson, PepsiCo, Procter &
Gamble, and Shell zijn enkele van onze tevreden klanten. Wil je meer weten over OMP?
Bezoek dan zeker onze career site: careers.omp.com/our-company.

Company profile
We are OMP, a leading game changer in supply chain planning solutions. The world’s
largest companies count on our smart software and services to optimize their supply
chains. Are you ready to join a team of 800 passionate, creative team players of over 40
nationalities? We work as one team from our head office in Belgium and regional offices
in Brazil, China, France, Germany, India, the Netherlands, Spain, Ukraine, and the US.
We care for our people. True to our innovative spirit, we believe in growing talent and
in boosting expertise. Our happy customers include Bridgestone, Johnson & Johnson,
PepsiCo, Procter & Gamble, and Shell. Want to learn more? Visit careers.omp.com/ourcompany.
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OPEN ANALYTICS
Casinozaal nr 63
Company profile
careers@openanalytics.eu
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Open Analytics is a consulting company specialized in supporting the data analysis
process of its customers end to end. We provide services and products to support this
process using open technology. The teams at Open Analytics are composed of highlytrained and talented experts in mathematics, statistics, engineering and computer
science. By focusing on our analytical expertise and supported by a time-tested
consulting methodology we are able to solve problems in a very broad range of applied
domains and across industrial sectors. Our offices and data center are based in Antwerp
(Belgium), but we provide our services across industries and geographies. Longstanding relationships with clients around the world speak to the quality of our work and
our ability to respond to clients’ changing needs.

General Job Market
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ORDINA

Pedro De Gante nr 89
Bedrijfsactiviteiten
lara.deryckere@ordina.be
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium, Nederland, Luxemburg

Ordina is een lokale, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux. Ordina helpt
bedrijven in de farmaceutische en biotechnologische sector met het optimaliseren
van productieprocessen, automatisering van systemen, software implementatie en
computer system validation. Wij zijn de partner die je helpt om digitaal te transformeren
en de verandering voor te blijven. Wij noemen dat Ahead of change. Dat doen we door
technologie, businessuitdagingen en mensen met elkaar te verbinden. We helpen je
om je snelheid te vergroten, slimme IT-toepassingen te ontwikkelen, nieuwe digitale
diensten te lanceren en zorgen dat mensen ze omarmen. Op die manier creëren we een
digitale voorsprong en blijf je als organisatie vooroplopen.

Company profile
Ordina is a local, independent IT service provider in the Benelux. Ordina helps companies
in the pharmaceutical and biotechnology sector with the optimization of production
processes, automation of systems, software implementation and computer system
validation. We are the partner that helps you transform digitally and stay ahead of
change. We call that Ahead of change. We do this by connecting technology, business
challenges and people. We help you increase your speed, develop smart IT applications,
launch new digital services and make sure people embrace them. In this way, we create
a digital advantage and you stay ahead as an organization.
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ORMIT BELGIUM
Pedro De Gante nr 34
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@ormittalent.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

Work hard, play hard ? Zo zeggen ze ... Maar wij niet. Bij Ormit Talent geven we de
voorkeur aan work smart, get far. We zeggen het tegen de nieuwe generatie toekomstige
leiders. Jonge nieuwsgierige talenten die het anders willen doen. Niet op de harde manier,
maar op de slimme manier. Die in de beste vorm willen komen voor een veelbelovende
carrière. In traineeships en talentprogramma’s waar je in twee jaar meer leert dan in
vijf jaar elders. Met 20+ dagen training per jaar. Mensenvaardigheden combineren met
harde vaardigheden. Oh, en voeg persoonlijke coaching, BFF’s en real life impact bij
mooie bedrijven toe aan de mix. Kortom: work smart, get far.

Company profile
Work hard, play hard? So they say ... But not us. At Ormit Talent we prefer work smart,
get far. We say it to the new generation of future leaders. Young curious talents who
want to do things differently. Not the hard way but the smart way. Who want to get in
best shape for a promising career. In traineeships and talent programs where you learn
more in two years than you would in five elsewhere. With 20+ days of training a year.
Combining people skills with hard skills. Oh, and add personal coaching, BFF’s and real
life impact at beautiful companies to the mix. In short: work smart, get far.
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General Job Market

TAGS

MASTER

LIFE SCIENCES/MEDICINE

PAREXEL
Arteveldeforum nr 15
Bedrijfsactiviteiten
toon.delwiche@parexel.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter

Als een van de grootste clinical research organizations (CRO) wereldwijd, levert Parexel
een dienstverlening aan de pharmaceutisch bedrijven met als doel de ondersteuning
van hun klinische studie. Parexel levert allerlei diensten van management tot klinische
studies en centra tot consulting expertises voor het op de markt brengen van het
product. Parexel stelt patiënten op de eerste plaats and stelt alles in het werk om de
juiste medicatie goedgekeurd te krijgen, zodat patiënten geholpen kunnen worden,
met een veilige en doeltreffende behandeling. Respect, kwaliteit en patiënten staan bij
Parexel op de eerste plaats. Er is tevens grote aandacht naar ownership, professionele
en persoonlijke ontwikkeling. In België is er een grote operationele dienst waar Clinical
Research Associates (CRAs) and Study Start Up CRAs samen met project en line
managers een happy team vormen!

Company profile
Parexel is focused on the development of innovative new therapies to improve the
world’s health. We do this by providing a suite of groundbreaking biopharmaceutical
development services that help customers across the globe transform scientific
discoveries into new treatments for patients. From clinical trial design to regulatory and
consulting services to commercial and market access, our therapeutic, technical, and
functional ability is underpinned by a deep conviction in what we do.
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PATENTALES
Casinozaal nr 78
Bedrijfsactiviteiten
info@patentales.com

Patentales is een octrooikantoor gevestigd in De Pinte. Patentales helpt u bij het
beschermen van uw innovatie, het aanvragen en verleend krijgen van octrooien, en
het managen van uw octrooiportefeuille. Patentales is in 2021 opgericht door Wouter
Rogiest, Belgisch en Europees octrooigemachtigde.

company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Company profile
Patentales is a patent firm located in De Pinte. Patentales helps you protect your
innovation, apply for and obtain patents, and manage your patent portfolio. Patentales
was founded in 2021 by Wouter Rogiest, Belgian and European patent attorney.

General Job Market
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PIA GROUP
Pedro De Gante nr 20
Bedrijfsactiviteiten
jobs@piagroup.be

Groei jij mee binnen de snelst groeiende financiële expertengroep van België? Wij zijn
continu op zoek naar talenten die even ambitieus zijn als wijzelf. PIA Group is de 3de
grootste accountancy- en advisorygroep van het land. Onze kracht is een netwerk van
39 lokale kantoren die heel dicht bij ondernemers en zelfstandigen staan. Maar we zijn
ook sterk als een landelijke organisatie. Op ons hoofdkantoor in Gent slaan we de handen
in elkaar om de entrepreneurspirit van de PIA partners maximaal te ondersteunen.
Ga samen met ons voor de top en stuur je carrière volgens je interesse: accountancy,
advisory, digitalisatie, HR, personal finance, … Je zal verrast zijn over de mogelijkheden
die bij PIA Group vindt.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
Company profile
Will you grow with the fastest expanding group of financial experts in Belgium? We are
constantly looking for talented people who are as ambitious as we are. PIA Group is the
country’s 3rd largest accountancy and advisory group . Our strength is a network of
39 local offices that stand very close to entrepreneurs and the self-employed. But we
are also strong as a national organisation. At our headquarters in Ghent, we join forces
to provide maximum support to the entrepreneurial spirit of the PIA partners. Join us
for the top and steer your career according to your interests: accountancy, advisory,
digitalisation, HR, personal finance, ... You will be surprised about the possibilities PIA
Group has to offer. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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Tech Lane Ghent Science Park Corner
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PRIOR-IT
Arteveldeforum nr 86
Company profile
vacature@prior-it.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Prior-IT BV is a young and dynamic company that was founded in 2015 and is passionate
about ICT projects for the medical sector, focused on urgent care and the emergency
services sector. Prior-IT consists of different divisions that make software according to
the SCRUM standard, a process in which the ordered software is built in short sprints
and with great involvement of the customer. Incidentally, Prior-IT also offers medical
consultancy for companies and governments. Within the company there are a number
of key projects in which we want to grow further in the coming 5 years. On the one
hand, these are our own projects where we offer Software as a Service (SaaS) to our
customers. On the other hand, we build software on demand for large customers such
as the 112 emergency centers, digital pharmacies, etc. Prior-IT has grown considerably
in recent years due to the passion and strength of our team. In addition to the more
extensive range of projects, about ten people now also work with us part- to full-time.
Currently, our company needs a driven profile that supports current and future projects
and ensures growth. We also want to maintain the interaction between these projects,
customers, business managers and our growing team.

Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

PROFACTS
Casinozaal nr 31
Bedrijfsactiviteiten
careers@profacts.be
company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Profacts is een toonaangevend marktonderzoeks- en adviesbureau in De Pinte (Gent).
• Bedrijven en overheden (nationaal en internationaal) kunnen bij Profacts terecht voor
onderzoeksoplossingen, inzichten en advies rond hoe ze succesvol hun strategie kunnen
realiseren. • Profacts heeft een ruime ervaring in diverse sectoren en dit in tal van
onderzoeks- en adviesdomeinen, waaronder bijvoorbeeld customer experience, brand
experience, employee experience, innovatie, communicatie, pricing, marktpositionering &
segmentatie. • Naast kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, datamining, predictive
modelling en impliciet onderzoek, innoveert Profacts ook voortdurend in nieuwe digitale
platformen om de uitdagingen van klanten te ondersteunen.

Zin om
iets groots
te doen?
Werk mee aan
maatschappelijke
ICT-innovaties.
Bij Smals bouw je mee aan innovatieve
projecten voor werk, gezin en gezondheid.
Boeiende jobs? Jazeker, maar ook flexibele
werkuren, tal van opleidingen en een
goede balans tussen werk en privé.

Ontdek nu alle vacatures op smals.be en solliciteer meteen online!

Een greep uit onze vacatures

Een
uit onze vacatures:
voorgreep
starters:
- -Junior
Functional
Analyst
Application
Support
Engineer
Business
Application
Owner
- -Junior
Java
Developer
in
-Brussel
Infrastructure
Developer
en Kortrijk
- Junior .Net/Java Developer
- -Functional
Analyst Knowledge
Junior Functional Analyst
-Management
IT Infrastructure Coordinator
Database Application
Administrator
- -Technical
Owner
Junior SharePoint
Analyst
- -Researcher
ICT Security
- Linux System Engineer
- Test Developer/Analyst
- Researcher ICT Security
- -ITApplication
Support Officer
Administrator
- -Network
Engineer
Test Analyst
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PSA/MPET/ATS
Pedro De Gante nr 73

Bedrijfsactiviteiten

cheyenne.vandecraen@globalpsa.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Young professional, Professional

PSA Antwerp & MPET zijn de grootste containerbehandelaars in de Antwerpse Haven.
Wij kunnen de grootste containerschepen ter wereld snel en efficiënt behandelen en
dit met de hoogste productiviteit van Europa. Gezien onze continue expansie, zijn
we steeds op zoek naar gemotiveerd talent. Op onze terminals wordt 24/24 en 7/7
gewerkt. Een dynamisch gebeuren, een geoliede machine, dankzij het teamwork van
onze werknemers. We zorgen er elke dag voor dat duizenden containers vlot op weg
zijn naar hun bestemming. Met kennis van zaken, maar ook met ijzersterk teamwerk
doorheen de verschillende departementen. Hoewel we allemaal onze eigen expertise
hebben, delen we dezelfde passie. Bij PSA Antwerp/MPET/ATS kom je terecht in een
hechte groep collega’s die elkaar dagelijks zien op de werkvloer, maar ook daarnaast
tal van activiteiten samen organiseren. Met oog voor work-life balans, welzijn en het
creëren van een positieve werkomgeving. Heb jij ook goesting gekregen om te werken
voor een grote havenspeler?

Company profile
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PSA Antwerp & MPET are the largest container handlers in the Port of Antwerp. We can
handle the largest container ships in the world quickly and efficiently and this with the
highest productivity in Europe. Given our continuous expansion, we are always looking
for motivated talent. We work 24/7 at our terminals. A dynamic event, a well-oiled
machine, thanks to the teamwork of our employees. Every day, we ensure that thousands
of containers are smoothly on their way to their destination. Thanks to expertise, but also
with strong teamwork throughout the various departments. Although we all have our
own expertise, we share the same passion. At PSA Antwerp / MPET / ATS you will find
yourself in a close group of colleagues who see each other every day on the work floor,
but also organize numerous activities together. With an eye for work-life balance, wellbeing and creating a positive work environment. You want to join the team and work for
a leader in the maritime sector?
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PWC BELGIUM

Arteveldeforum nr 13
Company profile
chiara.bagaini@pwc.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 203

Leading with heart, living by values. We’re in this together. Not only for our clients,
but also for our people. At PwC, you’ll join a community of problem-solvers. When you
are part of our team, you’ll benefit from our solidarity at every stage of your career
development. Whether you’re looking for an internship or a great career start, we’re
here to nurture your career. The world’s evolving at an unprecedented pace, and we’re
here to help you develop and adapt. Just as we help clients to overcome their challenges,
we can nurture you as you develop and flourish so you can reach your potential in a
valuable and sustainable way. How? Through coaching, continuous learning, expert
colleagues, flexibility, cutting-edge technology and the freedom to evolve. So together
we can impact others in a meaningful way. See how you can nurture your future with
PwC, your career mentor, and discover how fulfilling being part of our community can be!
Visit www.careers.pwc.be and apply now.

General Job Market
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QUEASO SERVICES
Arteveldeforum nr 5
Company profile
sds@queaso.be

IT Consultancy Queaso provides information technology experts that temporarily
strengthen your on premises IT team. Our consultants are flexible, reliable and deliver
high quality results as from day one. They adapt smoothly to your guidelines, are
outstanding in their field of expertise and very well trained. Custom Made Software We
build everything that is not available off the shelf and take on full responsibility for the
final result. Your vision & strategy can be translated into tangible solutions through our
expert business analysis methodology. Our software factory development approach
guarantees predictable results.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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QUSTOMDOT
Arteveldeforum nr 84 + Casinozaal nr 60
Company profile
info@qustomdot.com

At QustomDot we develop a quantum dot technology for color-conversion and IR sensing
or imaging. Using our patented QD technology, we offer customized developments of
QDs for display and lighting industries. QustomDot is not a traditional raw materials
supplier. With our QD technology and world-class knowledge of QD synthesis and surface
chemistry, we assist our partners with customized QD developments and help them with
the integration in their devices. We also strive for further optimization of our technology
by working together with other players in the microLED industry.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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RANDSTAD BELGIUM

Pedro De Gante nr 63
Company profile
youngtalents_gent@randstad.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Al meer dan 55 jaar speelt Randstad actief een toonaangevende rol in de arbeidsmarkt.
Wij helpen mensen bij het vinden van een baan en geven hun carrières vorm. We staan
bedrijven bij om hun doelstellingen te realiseren met de inzet van de beste mensen
en de meest innovatieve maatwerkoplossingen. Wij hebben een landelijk dekkend
vestigingsnetwerk van waaruit onze medewerkers dagelijks in gesprek staan met onze
klanten en kandidaten. Wij denken graag met u mee. Net zoals we dat doen met de
duizenden mensen die dagelijks via Randstad aan de slag zijn en de organisaties die van
onze diensten gebruikmaken.

Company profile
Randstad specializes in solutions in the field of flexible work and human resources
services. Our services range from regular temporary staffing and permanent placement
to inhouse, professionals, search & selection, outplacement and other HR Solutions.
In response to customer demand and market conditions, Randstad is increasingly
developing into a fully-fledged service provider in the area of human resources. We
provide recruitment and selection, career advice, training, in-house services, specific HR
projects and numerous other services. As a result, as well as being an all-round expert
in the area of work, we also provide businesses and temporary workers with tailor-made
services which match their requirements exactly.
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RECREWTMENT

Arteveldeforum nr 6
Company profile
office.gent@recrewtment.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Recrewtment vindt de job die echt bij je past. Droom je van een job als Marketeer of
Sales Representative of eerder van een job als boekhouder of dossierbeheerder. Jij
kiest, wij helpen je om je match te vinden binnen Finance, Office, Logistiek of Techniek.
Wat wij vooral van jou willen weten: welke job zie JIJ zitten? Word je helemaal wild van
spreadsheets of ben jij omkoopbaar met latte macchiatos en leuke koffiekletscollega’s?
Hoe raar of uniek jouw stiekeme voorkeuren ook zijn, we vinden de job die echt bij je past.
Al benieuwd? Bekijk gerust onze vacatures al eens via www.recrewtment.be.

Company profile
Recrewtment’s finds the job that really suits you. Do you dream of a job as a Marketeer or
Sales Representative or do you rather prefer a job as an Accountant or file manager? You
choose, we help you to find your match within Finance, Office, Logistics or Technology.
So what we especially want to know from you: which job do YOU like? Do you love
spreadsheets or are you bribable with latte macchiatos and nice colleagues? No matter
how weird or unique your preferences are, we’ll find the job that really suits you. Already
curious? Take a look at our vacancies via www.recrewtment.be
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RECTICEL
Pedro De Gante nr 68
Bedrijfsactiviteiten
trivier.annick@recticel.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Recticel is een internationale industriële speler die een essentieel verschil maakt in het
dagelijkse comfort voor iedereen. Steunend op onze competenties, onze diepgaande
expertise in de transformatie van de polyurethaanchemie, zetten wij ons in om
verantwoorde antwoorden te geven op de verschillende uitdagingen en behoeften van
onze tijd, en om een gedeelde waarde te creëren voor Recticel en de maatschappij. Onze
kernportefeuille is georganiseerd rond drie toepassingsgebieden: Engineered Foams,
Isolatie en Bedding. Recticel is aanwezig in 21 landen op 4 continenten en telt wereldwijd
ongeveer 5.290 medewerkers. In 2020 behaalde Recticel een geconsolideerde omzet van
828,8 miljoen euro. Recticel is genoteerd op de EuronextTM-beurs. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.recticel.com.

Company profile
Recticel is an international industrial player making an essential difference in daily
comfort for everyone. Relying on our competences, our profound expertise in the
transformation of polyurethane chemistry, we are committed to providing responsible
answers to the various challenges and needs of our time, and to creating shared value
for Recticel and society. Our core portfolio is organised around three application areas:
Engineered Foams, Insulation and Bedding. Recticel is present in 21 countries on 4
continents and has a workforce of about 5,290 worldwide (excluding minority stakes
in joint ventures). In 2020 Recticel achieved consolidated sales of EUR 828.8 million.
Recticel is listed on the EuronextTM stock exchange. To learn more visit www.recticel.
com.
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REFIBO
Arteveldeforum nr 92
Bedrijfsactiviteiten
isabel.vandendorpe@refibo.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

REFIBO is het kwaliteitslabel dat u op een hoog kennisniveau REcht, FIscaliteit en
BOekhouding garandeert. De volgende generatie is reeds volledig ingewerkt en wij
noemen ons dan ook met enige fierheid een familiebedrijf. De missie van REFIBO draagt
bij aan de extra toegevoegde financiële en niet financiële waarde van de organisatie van
onze cliënt. Goed advies betaalt zich snel terug. Fiscaal-juridisch advies gebaseerd op
een grondige kennis van de cliënt gecombineerd met onze boekhoudkundige, financiële,
sociaalrechtelijke, arbeidsorganisatorische expertise doet dat nog sneller. REFIBO
verleent toepasbaar en proactief advies, conform onze missie, en staat onder leiding
van bestuurder Marc Van den Dorpe en gecertificeerd fiscaal accountant Isabel Van den
Dorpe. De kenniswerkers van REFIBO bewaken de correcte fiscale afhandeling van de
dossiers en handelen vanuit de juiste arbeidsorganisatorische principes.

Company profile
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REFIBO is the quality label that guarantees you a high level of knowledge in law, tax and
accounting. The next generation is already fully in place and we therefore call ourselves
with some pride a family business. REFIBO’s mission contributes to the added financial
and non-financial value of our client’s organization. Good advice pays for itself quickly.
Tax and legal advice based on a thorough knowledge of the client combined with our
accounting, financial, social law and labour organisation expertise does this even faster.
REFIBO provides applicable and proactive advice, in accordance with our mission, and
is headed by director Marc Van den Dorpe and certified tax accountant Isabel Van den
Dorpe. REFIBO’s knowledge workers monitor the correct tax processing of the files and
act on the basis of the correct labour organisation principles
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ROBERT HALF TALENT SOLUTIONS
Arteveldeforum nr 17
Bedrijfsactiviteiten
gent.administrative@roberthalf.be
company website
vacancies website

De ideale job, het juiste talent, de beste match. Als matchmaker op de arbeidsmarkt is
Robert Half Talent Solutions een toonaangevende speler op vlak van rekruterings- en
consultingsdiensten. We verbinden professionals met het juiste bedrijf binnen finance &
accounting, administratie, HR en office support.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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The right role, the right person, the best match.
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RP ONE
Pedro De Gante nr 29
Bedrijfsactiviteiten
JOBS@rp-one.eu

RP One is een IT consultancy bedrijf. We helpen onze partners met de realisatie, succes
en groei van hun IT-projecten. Dit doen we door tussenkomst van onze talentvolle
consultants. Onze focus ligt vooral op het leveren van kwaliteit in het hele proces, van
het eerste contact met de consultant tot de follow-up en het verdere verloop van de
carrière.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Company profile
RP One is an IT consultancy company. We help our partners with the realization, success
and growth of their IT projects. We do this through the intervention of our talented
consultants. Our main focus is on delivering quality throughout the process, from the
initial contact with the consultant to follow-up and career progression.
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SALESFORCE

Pedro De Gante nr 71
Bedrijfsactiviteiten
wvanherpe@salesforce.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Dublin, Ireland
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Wij geloven dat bedrijven het grootste platform voor positieve verandering zijn - en
dat we samen de wereld kunnen verbeteren. Met ons #1 Customer Relationship
Management platform (CRM), zal jouw werk bedrijven en gemeenschappen helpen
hun meest ambitieuze plannen te bereiken, hun grootste uitdagingen oplossen, en hun
succes gebruiken om onze planeet een beetje beter achter te laten dan we die gevonden
hebben. Ben je klaar om samen te werken aan een carrière die je voldoening geeft, en
een betere toekomst aan de hele wereld?

Company profile
We believe that business is the greatest platform for change — and that together, we can
improve the state of the world. With the world’s #1 customer relationship management
(CRM) platform, your work will help businesses and communities achieve their most
ambitious business plans, solve their biggest challenges, and harness their successes to
leave our planet a little better than we found it. Are you ready to build a rewarding career
and a better future for all?
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SBB BEDRIJFSDIENSTEN
Pedro De Gante nr 39
Bedrijfsactiviteiten
hr@sbb.be

SBB Accountants & Adviseurs is het grootste accountants- en adviesbureau in Vlaanderen.
De focus ligt al ruim 50 jaar op samen slim ondernemen: door strategisch mee te denken
met onze klanten en tijd te maken voor écht persoonlijk advies. Die sterke band met onze
klanten vertalen we ook intern: hier staan we klaar voor elkaar en steunen we mekaar
op alle mogelijke vlakken om slim te groeien. Met een fijne werksfeer, een open cultuur,
veel inspraak en stevige ondersteuning. En dat, in elk van onze 28 kantoren. Ook zin om
samen slim te groeien?

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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SBE
Concept Store nr 101
Company profile
recruitment@sbe.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Nederland, Spanje
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SBE brings together more than 30 years of expertise with youthful creativity to create
innovative civil engineering and electromechanical solutions for Belgium and the rest of
the world. By working together with governments, contractors and other clients, we build
the world of tomorrow in a sustainable way. Our more than 30 years of experience and our
team of more than 180 enthusiastic engineers, BIM designers and (landscape) designers
makes SBE a strong and reliable partner on the (inter)national market. We like a serious
challenge: locks, railway tunnels, quay walls, bridges, etc. Each and every one of these
technical masterpieces we carefully guide from study to implementation. In recent years,
SBE has become one of the major players in our core business on the Belgian market.
Our creative social imagination and proactive process management help us focus on 5
core activities: port, river & hydraulic engineering, civil engineering & infrastructure,
urbanism & design, industrial constructions & buildings and electromechanics. SBE
distinguishes itself from other large engineering and architecture consultancies in 2
areas: - The far-reaching expertise for which we are known by many public and private
clients; - The familiar atmosphere that lives in our real family business. How can you
describe us best? As a team of ‘EXPERTS AT PLAY’!

Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

SCHELSTRAETE DELACOURT
ASSOCIATES

Casinozaal nr 18

Bedrijfsactiviteiten
jo@s-d-a.eu

Schelstraete Delacourt Associates is een toonaangevend executive search bureau in de
Benelux, met kantoren in Gent, Brussel, Amsterdam en Luxemburg. Wij zijn gespecialiseerd
in de werving en selectie van Director & C-level functies voor uiteenlopende bedrijven
en sectoren. Elke organisatie heeft leiderschap nodig. Schelstraete Delacourt Associates
bouwt uitstekende leiderschapsteams, zowel op nationaal als internationaal niveau.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Belgium, Netherlands, Luxembourg
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Company profile
Schelstraete Delacourt Associates is a leading executive search firm in the Benelux,
with offices in Ghent, Brussels, Amsterdam and Luxembourg. We are specialized in the
recruitment and selection of Director and C-level positions for a variety of companies
and industries. Every organization needs leadership. Schelstraete Delacourt Associates
builds outstanding leadership teams both on national and international level.

Interuniversity JMFYR

TAGS

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LIFE SCIENCES/MEDICINE

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

SCIENCESUPPORT

Casinozaal nr 76
Bedrijfsactiviteiten
mguerfal@sciencesupport.be
vacancies website
HR Linkedin

De stap van de academische wereld naar een industriële setting verloopt niet altijd zoals
gewenst. Meestal is men er niet van bewust wat de industrie te bieden heeft. Solliciteren
lijkt plots niet zo eenvoudig. Met Sciencesupport help ik (bio)wetenschappers hun talenten
te identificeren en te vertalen naar een industriële picth. Elk traject is individueel aan
aangepast aan de nood van de coachee; Een traject bestaat meestal uit het identiferen
van de energiegevers, mapping naar jobs op de arbeidsmarkt, optimaliseren van CV en
Linkedin profiel om te eindigen met voorbereidingen op job interviews.

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
Company profile
As PhD or masters it is not always easy to identify: what’s next. At Sciencsupport I
help people to find the right job. I am spezialised in Biosciences having myself a PhD in
biochemistry and biotechnology. During coaching sessions, we identify, who you are and
what gives you energy. All sessions are adapted towards the coachee, but mostly we
have a trajects that start with getting to know the market, optimizing CV and Linkedin
profile while ending with mock job interviews
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General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

SD WORX
Pedro De Gante nr 23
Bedrijfsactiviteiten
thebigyes@sdworx.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Klaar voor een (eerste) job? Beeld je alvast dat euforische moment in wanneer je door
die eerste ronde raakt. Dat yihaaa!-gevoel na het verlossende bericht: ‘Jij mag door naar
de laatste ronde’. En die adrenalinekick als je de job binnenhaalt. Dát gevoel noemen
we bij SD Worx The Big Yes! En misschien maak jij het binnenkort wel mee. Want SD
Worx werft 75 nieuwe HR-collega’s aan: enthousiaste starters en pas afgestudeerde
studenten. Did you get the job? Geweldig, dan duik je meteen in jouw nieuwe functie
met onze avontuurlijke Masterclass in september. - 4 dagen in hartje Ardennen - Met
leeftijdsgenoten met dezelfde mindset - Vol workshops rond persoonlijke ontwikkeling
en teambuildingactiviteiten Registreer je nu voor THE BIG YES!

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional
International Career Countries
België (hoofdzetel), Duitsland, Frankrijk, Ierland,
Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk,
Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
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Company profile
Ready for a (first) job? Imagine that euphoric moment when you get through that first
round. That yihaaa! feeling when you get the message: ‘You are through to the final
round’. And that adrenaline rush when you win the job. At SD Worx we call that feeling
The Big Yes! And maybe you will be experiencing it soon. Because SD Worx is recruiting
75 new HR colleagues: enthusiastic starters and recently graduated students. Did you
get the job? Great, then you can dive straight into your new position with our adventurous
Masterclass in September. - 4 days in the heart of the Ardennes - With peers with the
same mindset - Full of workshops on personal development and teambuilding activities
Register now for THE BIG YES!

Nort Sea Port Corner

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

SEA-INVEST
Concept Store nr 99
Bedrijfsactiviteiten
jobsbelgium@sea-invest.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 218

De internationale groep SEA-invest nv, met hoofdzetel in Gent-Zeehaven, is
gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (dry & liquid) en fruit in
zeehavens in Europa en Afrika. In België is SEA-invest actief in de zeehavens van
Antwerpen, Gent en Zeebrugge waarbij het bedrijf op ca. 20 sites in opdracht van haar
klanten goederen laadt, lost, bewerkt en tijdelijk opslaat. Deze goederen variëren van
droge bulk (kolen, ertsen, mineralen, biomassa,…) over vloeibare bulk (benzine, gasolie,
biodiesel, natuurlijke oliën,…) en containers tot fruit (bananen, kiwi’s,…). Bij SEA-invest
houden we van aanpakken en hebben de medewerkers een resultaatgerichte houding en
een gedreven mentaliteit. Er heerst een werksfeer met een open cultuur, met korte lijnen
en met een no-nonsense mentaliteit.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

LIFE SCIENCES/MEDICINE

SELECT HUMAN RESOURCES

Pedro De Gante nr 59

OostWest-Vlaanderen@selecthr.be

Bedrijfsactiviteiten

company website

Select HR maakt deel uit van Select Group, een verzameling van bedrijven actief in de HRdienstverleningsector en binnen projectsourcing in binnen- en buitenland. Alle merken
binnen deze groep delen dezelfde normen en waarden. Wij zetten de mens centraal en
leveren toegevoegde waarde. De mens, dat zijn voor ons zowel klanten als kandidaten,
medewerkers en partners. Select HR vind je terug in 17 kantoren verspreid over heel
België. Onze consultants helpen je graag op weg naar een eerst of nieuwe baan.

vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Company profile
Select HR is part of the Select Group, a collection of companies active in the HR services
sector and in project sourcing at an international level. All brands within this group share
the same standards and values. We put people at center stage and deliver added value.
For us, those people include clients as well as candidates, employees and partners. You
will find Select HR in 17 offices throughout Belgium. Our consultants will be happy to
help you on your way to a first or new job.
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General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

SINACCO
Pedro De Gante nr 42
Bedrijfsactiviteiten
jurgen@sinacco.be
company website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Een boekhoudkantoor zo noemen ze ons wel dikwijls. Maar we zijn zoveel méér dan
dat. Onze diensten bestaan uit : Boekhouding, BTW aangiftes, jaarrekeningen, fiscaliteit,
financieel advies, uw bedrijf oprichten, ...enz. Geen geleerde termen, want we zijn
vooral doeners. We nemen dus deze lastige taken graag uit uw handen. Zo kunt u
zich concentreren op de essentie van uw bedrijf, het ondernemen en uw bedrijf laten
groeien. Eerder nood aan advies? Dat kan! Advies geven, daar zijn we ook sterk in. Zo
profiteert u van onze kennisoverdracht specifiek voor uw bedrijf. We doen dit alles met
een professionele en persoonlijke aanpak met oog voor elk detail. Dit is essentieel in ons
beroep als accountant.

General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

SKYLINE COMMUNICATIONS
Arteveldeforum nr 79
Company profile
jobs@skyline.be

At Skyline Communications, we deal in world-class solutions that are deployed by leading
companies around the globe. DataMiner® is the most future-proof and cost-efficient
end-to-end open monitoring and orchestration software for ICT media and broadband
platforms.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
US, Singapore, Portugal
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General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

SMALS
Arteveldeforum nr 27-28
Bedrijfsactiviteiten
jobs@smals.be

Smals realiseert innovatieve ICT-projecten voor werk, gezin en gezondheid voor
instellingen uit de sociale zekerheid en de gezondheidszorg en biedt hen een breed
gamma ICT-diensten aan. ICT for society is voor Smals meer dan een slogan: we
realiseren innovatieve projecten inzake e-government en e-health in België en spelen een
sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.
We werken ook mee aan de ontwikkeling van de G-Cloud, de Belgische overheidscloud.
Samen met meer dan 2000 collega’s bouw je bij ons dus elke dag mee aan complexe ICTservices met een positieve impact op de hele samenleving.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Company profile
Smals realises innovative ICT projects for work, family and health for social security
and health care institutions. We offer our clients a wide range of ICT services. ICT for
society is not just a slogan for us: at Smals, you contribute every day to complex ICT
services with a positive impact on the whole Belgian society. We play a key role in the
computerisation of the social security and healthcare and participate in the development
of the G-Cloud, the Belgian government cloud. With some 2000 employees, Smals is one
of the largest ICT organisations in Belgium.
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General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

SOA PEOPLE
Pedro De Gante nr 21
Bedrijfsactiviteiten
evelyne.vandeputte@soapeople.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional

SOA People is een internationale consultancy organisatie. Door gebruik te maken van SAP
helpen wij organisaties om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en opnieuw in te richten.
Hiermee stellen we bedrijven in staat om uiteenlopende doelstellingen te behalen. Naast
de implementatie van SAP heeft SOA People ook op basis van onze jarenlange ervaring
aanvullende oplossingen ontwikkeld die het werken met SAP nog eenvoudiger maken.
Het succes van onze organisatie is het gevolg van teamwork, initiatieven en ontwikkeling
in combinatie met de leukste en uitdagendste opdrachtgevers. In onze organisatie staat
jouw persoonlijke groei en ontwikkeling voorop. We werken graag met zeer gedreven en
hooggekwalificeerde professionals die beschikken over diepgaande proces-, organisatieen SAP- kennis welke zich kunnen inleven in de business van onze klanten.

Company profile
SOA People is a leading partner in SAP-powered business strategy execution. We
transform businesses and inspire performance by helping our customers align their
organizational goals with the right processes and tools. What makes us successful is
the talent and expertise of our people: intelligent, agile, flexible and responsive, they
are good at maintaining strong customer relationships. People are at the heart of our
strategy. Making sure we have the right talent for the right role is critical to our business.
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Tech Lane Ghent Science Park Corner

TAGS
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

SOFICO
Arteveldeforum nr 88
Bedrijfsactiviteiten
hr@sofico.be

Sofico is een verborgen kampioen: wereldleider in zijn nichemarkt, maar daarbuiten relatief
onbekend. Wij helpen lease- en financieringsbedrijven & mobiliteitsmanagementbedrijven
in de autosector wereldwijd om hun contracten efficiënt te beheren.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 224

Sofico is the world’s leading supplier of mission-critical software solutions for automotive
finance, leasing, fleet, and mobility management companies, and its software is used by
a broad range of renowned leasing companies all over the world. Sofico was founded in
1988 in Ghent, Belgium, and has over 30 years of experience and business expertise in
the industry. It is semi-privately owned, independent and currently employs 378 people
in 8 offices worldwide. The company has installed its systems in 27 countries worldwide.

Interuniversity JMFYR

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOLID TALENT
Casinozaal nr 14
Company profile
jobs@solid-talent.be

We are always looking for top technical talents Photographers, Paralympic champions
and DJs… they’re all on board! Your colleagues at Solid Talent certainly have some
hidden and unusual talents. We are convinced that everyone has a unique talent, and
that those talents can continue to grow with the right support. Are you looking for a job
where you can continue to develop, day after day?

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Nederland
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North Sea Port Corner

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

SPIE ENGINEERING
Concept Store nr 104
Bedrijfsactiviteiten
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Diverse EU landen, maar ook daarbuiten mogelijk
(bijv. UK, Australië)

SPIE Engineering is het Engineering bureau van SPIE Nederland BV en werkzaam in
zowel Nederland als Belgie. Wij werken voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers aan
gevarieerde projecten. Met onze afdelingen voor Procestechniek, Proces Automatisering,
Elektriciteit & Instrumentatie, Machinebouw, Piping & Mechanical en Civil & Structural
staan wij in voor de Engineering van nagenoeg elk deel- of totaalproject. Wij maken
gebruik van moderne technologie (o.a. 3D scan technologie en BIM360) om onze
ontwerpen visueel inzichtelijk te maken (zowel Virtual Reality als Augmented Reality).
Wij maken graag kennis met Young Professionals, welke ons en onze opdrachtgevers
kunnen helpen in het verwezenlijken van de ambities.

Company profile
SPIE Engineering is the Engineering organisation within SPIE Nederland BV and
working as well in The Netherlands as in Belgium. We work for very different clients on
various projects. With our departments for Process, Process Automation, Electrical &
Instrumentation, Machinery, Piping & Mechanical and Civil & Structural, we can arrange
almost any partial- or complete project. We use modern technology (amongst which
3D scan technology and BIM360) to visualize our designs (as well as Virtual Reality as
Augmented Reality). We would like to meet Young Professionals, which can help us and
our clients in realizing the ambitions.
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Interuniversity JMFYR

TAGS

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ST ENGINEERING IDIRECT (EUROPE) CY
Casinozaal nr 57
Bedrijfsactiviteiten
jobs@idirect.net

Al meer dan 30 jaar is ST Engineering iDirect Europe een technologieleverancier voor
satellietcommunicatie, met toepassingen voor televisiedistributie, het verbinden van
moeilijk bereikbare locaties (zoals windturbines aan land), en internet via satelliet.
ST Engineering iDirect is de trotse marktleider van omroep- en breedbandinternet via
satelliet. Zie https://www.idirect.net/ voor meer informatie. ST Engineering iDirect
richt zich op kwaliteit en investeert daarom in onderzoek en ontwikkeling (R&D).
Samenwerking met universiteiten is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van
de laatste academische ontwikkelingen.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europe, US, Africa
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Company profile
For over 30 years ST Engineering iDirect Europe is a technology provider for satellite
communications, with applications covering distribution of television, connecting
locations that are difficult to reach (such as on-shore wind turbines), and internet over
satellite. ST Engineering iDirect is the proud market leader of broadcast and broadband
internet over satellite. See https://www.idirect.net/ for more information. ST Engineering
iDirect focuses on quality and therefore invests in research and development (R&D).
Collaborating with universities is therefore important to keep up to date with the latest
academic developments.

General Job Market

TAGS
LIFE SCIENCES/MEDICINE
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SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

STAD GENT

Arteveldeforum nr 52
Bedrijfsactiviteiten
jobs@gent.be

Zin om je elke dag opnieuw op jouw manier voor de Gentenaars in te zetten? Ga dan voor
een schitterende job bij de Stad Gent, het OCMW Gent of de partnerorganisaties. Je komt
terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een
vernieuwende blik op de toekomst!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Go for an exciting job at the City of Ghent, OCMW Ghent or partner organisations. You
will end up in an engaging workplace, with a good work-life balance and an innovative
perspective on the future!

General Job Market

TAGS

GRADUAAT
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LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

STAD ROESELARE

Arteveldeforum nr 68
Bedrijfsactiviteiten
jobs@roeselare.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het
aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Dat verhaal kunnen
we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en
betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden
van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad. We willen inwoners faciliteren
in alle nodige administratie met de overheid. We zorgen dan ook voor een optimale
dienstverlening, zodat de minst mogelijke hinder ervaren van hun noodzakelijke
administratie als inwoner. Iedere collega die bij de stad werkt, draag hier zijn steentje
voor bij. Hoe ziet onze organisatie er uit. Drie directies en een strategische cel • De
collega’s bij de directie Ruimte verzorgen het grondgebied van Roeselare en alles wat
daarmee te maken heeft. Zij verzorgen de stad op zich en creëren een visie over hoe
de stad er in de toekomst kan uitzien en hoe we dit kunnen realiseren. • De collega’s
bij de directie Mens, zorgen zoals het woord het woord het zelf zegt, voor de mensen in
Roeselare. Alle vragen over persoonlijke administratie, alle hulpverlening, organisaties,
… vinden hun hart in deze directie. • De collega’s bij de directie Ondersteuning, zorgen er
dagelijks voor dat hun collega’s bij Mens en Ruimte hun ding kunnen doen. Ze ontlasten
hen van zoveel mogelijk zaken die niet tot hun belangrijkste opdracht behoren. • De
collega’ van de strategische cel maken mee onze stad van morgen. Samen met de
directies Ruimte, Mens en Ondersteuning, halen zij nu al het beste naar boven om als
stad en als organisatie altijd een stapje voor te zijn op de toekomst. Allemaal samen,
dragen we, elk op ons domein, elk met onze eigen specialiteit, ons steentje bij om onze
stad draaiende te houden en onze inwoners een Roeselare te geven om trots op te zijn.

General Job Market

TAGS
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STEDELIJK ONDERWIJS GENT
Arteveldeforum nr 51
Bedrijfsactiviteiten
onderwijs.aanwervingen@stad.gent
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Het Stedelijk Onderwijs Gent kent een rijke geschiedenis en neemt een voortrekkersrol
in bij het inrichten van het methode-onderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod
freinetscholen, jenaplanscholen en een daltonschool. Andere scholen profileren zich
voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek,
cultuur, sport of muziek. Het Stedelijk Onderwijs Gent staat, dankzij de doorgedreven
pedagogische begeleiding en dankzij de moed om innovatie door te voeren aan de top.
In de klas zijn het de 2.500 leerkrachten, medewerkers en directies die elke dag opnieuw
het beste van zichzelf geven en zo het verschil maken. Het Stedelijk Onderwijs Gent
is steeds op zoek naar talent! Iets voor jou? Bekijk alvast onze vacatures, registreer
je op ons sollicitantenbestand Jobline (https://jobline.stad.gent) of spreek ons aan bij
jobevents zoals deze.

General Job Market
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Pedro De Gante nr 19
Bedrijfsactiviteiten
company website

STEPSTONE

Bij StepStone werken we steeds met een duidelijk doel voor ogen: bedrijven en kandidaten
dichter bij elkaar brengen. Dat is wat we elke dag doen en dat is ook waar we goed in zijn.

vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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At StepStone, everything we do has one goal: bringing companies and candidates closer
together. This is what we do every day and this is what we are good at.

Interuniversity JMFYR

TAGS
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LIFE SCIENCES/MEDICINE
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

STICHTING KANKERREGISTER
Casinozaal nr 52
Bedrijfsactiviteiten
recruitment@kankerregister.org
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional
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Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België
en de follow-up ervan. Op basis van die informatie brengt zij de aard en de omvang van
kanker in België in kaart. Die informatie bundelt zij geregeld in een publicatie. Daarnaast
verzamelt de Stichting Kankerregister ook alle anatomopathologische testresultaten in
het kader van vroegtijdige opsporing van bepaalde kankers (baarmoederhals- borst- en
colonkanker).

Company profile
The Belgian Cancer Registry collects information about all new cancer diagnoses in
Belgium and their follow-up. Based on this information it maps out the nature and extent
of cancer in Belgium. It regularly bundles this information in a publication. The Belgian
Cancer Registry also collects all anatomopathological test results as part of the early
detection programme for certain cancers (cervical cancer, breast and colon cancer).

North Sea Park Corner
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STORA ENSO LANGERBRUGGE
Concept Store nr 110
Bedrijfsactiviteiten
langerbrugge.jobs@storaenso.com
company website
vacancies website

Stora Enso Langerbrugge, gelegen in de North Sea Port te Gent, produceert jaarlijks meer
dan 500.000 ton kranten- en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, PfR
of oudpapier, en stelt zo’n 400 werknemers tewerk. Samen met Stora Enso Belgium,
Lumipaper en Stora Enso Amsterdam Belgian Branch, vormen zij in België een onderdeel
van de Scandinavische Stora Enso Group.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Stora Enso Langerbrugge, located in North Sea Port, annually produces more than
500,000 tons of newsprint and magazine paper based on 100% Paper for Recycling,
PfR or recovered paper, and employs about 400 employees. Together with Stora Enso
Belgium, Lumipaper and Stora Enso Amsterdam Belgian Branch, they are part of the
Scandinavian Stora Enso Group.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

TABAKNATIE
Pedro De Gante nr 58
Bedrijfsactiviteiten
solliciteren@tabaknatie.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
België en Polen

Tabaknatie, een familiebedrijf resulterend in één visie met snelle beslissingen, heeft
zich door de jaren heen weten te positioneren als een wereldwijd marktleider in
opslag, transport, logistiek en andere gerelateerde activiteiten rond organische en
andere hoogwaardige producten. Vandaag beschikt Tabaknatie over gespecialiseerde
magazijnen met een totale oppervlakte van meer dan 1.000.000m², deze bieden de meest
geavanceerde technologieën voor opslag en behandeling alsook voor uw logistieke –en
transport vraagstukken. Dit stelt ons in de mogelijkheid om een hele waaier aan highquality services aan te bieden aan onze klanten. Er zit beweging in ons bedrijf en dat
merk je meteen aan de ambitieuze sfeer. Onze mensen werken elke dag met passie en
vinden plezier in het werk heel erg belangrijk. En dat is net hetgene waar we alles aan
doen om te behouden!

Company profile
Tabaknatie, a family business resulting in one vision with quick decisions, has positioned
itself over the years as a global leader in storage, transport, logistics and other
related activities around organic and other high-value products. Today, Tabaknatie
has specialised warehouses with a total capacity of over 1,000,000m², offering the
most advanced technologies for storage and handling as well as for your logistics and
transport needs. This enables us to offer a whole range of excellent services to our
clients. There is dynamism in our company, which is immediately noticeable in the
ambitious atmosphere. Our team members work with passion every day and consider
happiness at work to be very important. And that is exactly what we strive to maintain!
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North Sea Park Corner

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

TAILORMADE LOGISTICS
Concept Store nr 102
Bedrijfsactiviteiten
jobs@tml.group

Tailormade Logistics (TML) is een internationale organisatie, gespecialiseerd in logistiek
en transport. Wij kenmerken ons door het aanbieden van een op maat gemaakte
dienstverlening. Naast onze hoofdzetel, gelegen in de Gentse Zeehaven, beschikken wij
over een netwerk aan vestigingen in zowel binnen- als buitenland.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Company profile
Tailormade Logistics (TML) is an international organisation, specialised in logistics and
transport. We characterise ourselves by offering a tailor-made service. Besides our
headquarters, located in the Ghent Seaport, we have a network of branches both in
Belgium and abroad.

Wij kijken
verder dan
je cv en
je diploma
Wij nemen graag de tijd om te luisteren naar jouw verhaal, zodat
we een vaste job kunnen vinden die echt bij je past. Wij nemen
de moeite om te zoeken, te graven en te schaven voor we je bij de
juiste werkgever plaatsen. Want de ideale job, die ligt soms niet voor
de hand. Vaak heb je iemand nodig die jouw potentieel herkent en je
begeleidt, zoals een echte jobcoach. Wij bouwen graag mee aan jouw
loopbaan op lange termijn.
Schakel jij ook graag de hulp in van een professionele jobcoach die samen
met jou op zoek gaat naar de job die écht bij je past? Gelijk heb je. Contacteer
ons gerust via info@accentjobs.be of neem al eens een kijkje op accentjobs.be.

Wij maken werk van élk talent.

accentjobs.be

General Job Market & Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

TAKING TURNS
Pedro De Gante nr 78 + Casinozaal nr 13
Bedrijfsactiviteiten
fien@takingturns.be

Taking Turns is een jonge Talent Acquisition Boutique, met focus op Executive Search
en Interim Management. Wij hebben een passie voor mensen en bedrijven en matchen
kwalitatief talent met bedrijven die in verandering zijn en in de war for talent de
geschikte werknemers aan boord willen halen. Naast vaste aanwervingen op executive
en management niveau, richten wij ons ook op de groeiende markt van ervaren experten
die als interim manager op projecten bij bedrijven worden ingeschakeld. Bekijk ook onze
website www.takingturns.be

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional

Company profile
Taking Turns is a talent acquisition boutique active in Executive Search and Interim
Management. We partner with our clients to help them realize sustainable growth by
presenting them the right talent for their key and leadership positions, also on temporary
basis. We deliver these services in the various business lines across all industries.
Discover our website: www.takingturns.be
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Education and further studies fair

TAGS

BACHELOR

LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES

TEACH FOR BELGIUM

Banketzaal 1ste verdieping nr 4
Bedrijfsactiviteiten
applynow@teachforbelgium.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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De socio-economische achtergrond van een leerling in België heeft nog steeds een
te grote impact op zijn of haar schoolloopbaan. Teach for Belgium zet zich in om
ervoor te zorgen dat elke leerling écht toegang heeft tot kwaliteitsvol onderwijs.
Goed ondersteunde en gemotiveerde leerkrachten spelen hierin een essentiële rol.
Bovendien kunnen we enkel veranderingen teweegbrengen door samen te werken met
alle actoren in het onderwijssysteem. Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt
en ondersteunt daarom geëngageerde mensen die een positieve invloed willen hebben
op de samenleving en willen bijdragen aan kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle
jongeren.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

TECQUALITY
Pedro De Gante nr 46
Bedrijfsactiviteiten
deinze@tecquality.be

TecQuality is dè specialist bij uitstek in het rekruteren van technische, wetenschappelijke
profielen en kaderleden. Onze medewerkers hebben een uitgebreide expertise in
verschillende vakgebieden. Dankzij een grondige screening van de kandidaten en
een mooie klantenportefeuille zowel in Oost-Vlaanderen als West-Vlaanderen weet
TecQuality als geen ander de meest gekwalificeerde professional aan de beste bedrijven
te linken. Wij zetten Technical Talent @ Work in de domeinen engineering, science,
technics, bouw, architectuur, R&D en technical sales. Een diploma binnen een technische
of wetenschappelijke richting? Dan kun je bij ons terecht!

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

TELEVIC
Casinozaal nr 66
Company profile
c.libberecht@televic.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa, US
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Where communication is critical, you’ll find Televic at work. Televic develops tools and
technologies for communication that has a valuable social impact. We are committed
to 100% reliable hardware and software, because we ensure that important messages
get delivered and have the necessary impact. We focus on continuous innovation in 4
niche markets: Conference, Education, Healthcare and Rail. Our customers range from
international and local governments, to educational institutions, hospitals, railway
operators and equipment manufacturers, and service providers in various sectors around
the world (Belgium, US, Asia, France, Bulgaria). We’re headquartered in Belgium and
have established worldwide reach with international offices and manufacturing facilities.
Our team consists of 1000 colleagues and we continue to grow! Technology Televic uses
state-of-the-art software technologies like cloud and Edge computing, Internet of Things
(IoT), cyber security, cross-platform development, process automation; machine learning,
Data Science and Artificial intelligence (AI). We are welcoming skilled professionals and
young high potentials who to develop their skills in trending technologies, positioning you
for success now and in the future. Our multidisciplinary teams covers all the disciplines
needed for the creation of successful products & software solutions, like: Software
development Electronics development Mechanical engineering App development Design
for manufacturing Televic Academy Training is essential for Televic and has an excellent
proven track record in transforming great potential into high-end expertise. We offer you
a broad onboarding program followed by multiple soft & technical skills trainings and we
extented our training program with a 24/7 online training platform. We regularly offer
in-house training seminars on recent technology trends and other interesting topics.
This way you stay updated about new technologies and transformation processes, for the
ultimate benefit of our clients, in line with our mission and vision.

Interuniversity JMFYR

TAGS

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

TITANS
Casinozaal nr 85
Company profile
info@titans-consulting.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Where communication is critical, you’ll find Televic at work. Televic develops tools and
technologies for communication that has a valuable social impact. We are committed
to 100% reliable hardware and software, because we ensure that important messages
get delivered and have the necessary impact. We focus on continuous innovation in 4
niche markets: Conference, Education, Healthcare and Rail. Our customers range from
international and local governments, to educational institutions, hospitals, railway
operators and equipment manufacturers, and service providers in various sectors around
the world (Belgium, US, Asia, France, Bulgaria). We’re headquartered in Belgium and
have established worldwide reach with international offices and manufacturing facilities.
Our team consists of 1000 colleagues and we continue to grow! Technology Televic uses
state-of-the-art software technologies like cloud and Edge computing, Internet of Things
(IoT), cyber security, cross-platform development, process automation; machine learning,
Data Science and Artificial intelligence (AI). We are welcoming skilled professionals and
young high potentials who to develop their skills in trending technologies, positioning you
for success now and in the future. Our multidisciplinary teams covers all the disciplines
needed for the creation of successful products & software solutions, like: Software
development Electronics development Mechanical engineering App development Design
for manufacturing Televic Academy Training is essential for Televic and has an excellent
proven track record in transforming great potential into high-end expertise. We offer you
a broad onboarding program followed by multiple soft & technical skills trainings and we
extented our training program with a 24/7 online training platform. We regularly offer
in-house training seminars on recent technology trends and other interesting topics.
This way you stay updated about new technologies and transformation processes, for the
ultimate benefit of our clients, in line with our mission and vision.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

TITECA PRO ACCOUNTANTS & EXPERTS
Pedro De Gante nr 41
Bedrijfsactiviteiten
jobs@titeca.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Hi! Maak kennis met Titeca. We zijn een snel groeiende, full-service accountancy groep
met een levendige overtuiging dat plezier en werk hand in hand gaan. Titeca helpt
ondernemers & bedrijven groeien op een professionele en persoonlijke manier. We
gaan verder dan accountancy op zich en houden ervan om strategieën te bedenken, te
discussiëren en te filosoferen samen met onze ondernemers, als een partner in life. Dus
je kan gerust stellen dat wij geen doorsnee aanpak hanteren. Titeca is geen traditioneel
boekhoudkantoor. Wij geloven in samen-werken. En dat start reeds binnenin onze
organisatie. Ook al hebben onze pro accountants een zeer brede kijk op alle mogelijke
ondernemersdomeinen, af en toe moeten ook zij beroep doen op specialisten. Bij Titeca
zitten die experten amper enkele meters verderop… Wij zijn één familie. En dat voel je
als klant. Bij elke toekomstbepalende beslissing kan je dan ook rekenen op de kennis en
ervaring van onze pro experts. Titeca is PRO Niet toevallig spreken we bij Titeca over
pro accountants en pro experts. De proactieve, professionele en productieve attitude is
kenmerkend voor ons team. Het maakt deel uit van onze bedrijfsvisie: “We willen actief
mee bouwen aan een duurzame maatschappij van en voor mensen met een proactieve,
productieve en professionele ondernemers-spirit.” Werken bij Titeca is fun, het resultaat
een inspirerende en energieke dialoog met onze klanten. Smaakt dit naar meer? Vergezel
ons in een open werkomgeving, met ruimte voor initiatief, mens en communicatie.

Interuniversity JMFYR

TAGS

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

TOBANIA
Casinozaal nr 17
Bedrijfsactiviteiten
zeger.nauwelaerts@tobania.be
company website

Tobania is expert in het ondersteunen van ondernemingen in al hun ICT-uitdagingen.
Denk maar aan business consulting, software solutions, testing, support services, IT
infrastructuur, professional services en innovatie services

vacancies website
HR Linkedin

Company profile

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Tobania is an expert in supporting companies in all their ICT challenges. Just think of
business consulting, software solutions, testing, support services, IT infrastructure,
professional services and innovation services.

General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
Arteveldeforum nr 33

TRAJECT
Bedrijfsactiviteiten

louise@traject.be

Traject is een groeiend bedrijf met een multidisciplinaire kijk op mobiliteit. Wij
begeleiden overheden en private partijen bij het realiseren van verandering in mobiliteit
en het verbeteren van bereikbaarheid. Naast verkeers- en mobiliteitsdeskundigen zijn
wij in hoofdzaak “change managers”. Ons team bestaat uit mobiliteitswetenschappers,
ingenieurs, geografen, economisten, ... We delen de ambitie en de goesting om onze
klanten naar een duurzamer en efficiënter mobiliteitsbeleid te helpen.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional
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Company profile
Traject is a growing company with a multidisciplinary view on mobility. We guide
governments and private parties in realizing change in mobility and improving
accessibility. Besides traffic and mobility experts, we are essentially “change managers”.
Our team consists of mobility scientists, engineers, geographers, economists, etc. We
share the ambition and the desire to help our clients towards a more sustainable and
efficient mobility policy.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION
ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

TREVI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
Pedro De Gante nr 52
Bedrijfsactiviteiten
icordewiner@trevi-env.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 245

Bij Trevi zijn we gespecialiseerd in milieu- en energietechnologie. Waterzuivering,
luchtzuivering, mestverwerking en biogasinstallaties behoren tot onze specialiteiten.
De organisatie wordt geleid door Stefaan Deboosere en Jacky Mortelmans en bestaat
ondertussen, inclusief alle vennootschappen, uit meer dan 160 collega’s. Sinds het
ontstaan kennen we enkel een voortdurende groei, zowel in collega’s, projecten als
knowhow. De hoofdzetel van onze organisatie is gevestigd in Gentbrugge, met daarnaast
vestigingen in Grobbendonk en Roncq (FR). Gedreven door een missie en de wil om
voortdurend te blijven verbeteren investeren we dagelijks in de kennis en ontwikkeling
van onze medewerkers. Want één van de troeven van Trevi is de diversiteit en ervaring
van het team: laboranten, milieuonderzoekers, ontwerpers, tekenaars, lassers, monteurs,
elektriciens, programmeurs en projectverantwoordelijken werken intens met elkaar
samen voor hetzelfde doel.

General Job Market

TAGS

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

TRIFINANCE
Arteveldeforum nr 81
Bedrijfsactiviteiten
eveline.michiels@trifinance.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Wil jij je stempel drukken op de wereld van Consulting en Finance, IT of Human
Development? Kom dan eens met ons praten! Onze Project Consultants maken het
verschil op verschillende domeinen en sectoren. Naast projectsourcing biedt TriFinance
ook ondersteuning in de vorm van interim management en werving & selectie. Als
netwerkorganisatie met een sterke focus op human development, kennisdeling, innovatie
en organisatieontwikkeling behoren we tot Parklane Insight group, een Europees
groeibedrijf met 800 medewerkers en 13 vestigingen in België, Nederland, Duitsland en
Luxemburg. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en blijven groeien, terwijl we
onze missie elke dag waarmaken: ‘Furthering People for Better Performance in Do-How’

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
Company profile
Do you want to leave your mark in the world of Consulting and Finance, IT or Human
Development? Then come and talk to us! Our Project Consultants make the difference
in different domains and sectors. In addition to project sourcing, TriFinance also offers
support in interim management and recruitment & selection. As a network organization
with a strong focus on human development, knowledge sharing, innovation and
organizational development, we belong to Parklane Insight group, a European growth
company with 800 employees and 13 branches in Belgium, the Netherlands, Germany
and Luxembourg. We look to the future and remain confident in the future and continue
to grow, fulfilling our mission every day: “Furthering People for Better Performance in
Do-How”.
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Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

U2U
Casinozaal nr 72
Bedrijfsactiviteiten
info@u2u.be

U2U is een opleidingsbedrijf met een internationale uitstraling dat zich toelegt op het
ontwikkelen en verzorgen van opleidingen voor developers, system engineers en data
specialisten. Wij zijn een klein en dynamisch team van 14 gemotiveerde trainers met
een passie voor IT en het verzorgen van opleidingen. Onze opleidingen richten zich
voornamelijk op Microsoft technologieën in de domeinen web development, mobile
development, cloud, infrastructuur, Data, BI en Machine Learning

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Interuniversity JMFYR

TAGS

MASTER

PHD & POSTDOC

LIFE SCIENCES/MEDICINE

UCB
Casinozaal nr 37
Bedrijfsactiviteiten
company website

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
International Career Countries
Europe, North America
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Het is de ambitie van UCB om de levens van mensen met ernstige ziekten te veranderen.
We richten ons op neurologische en immunologische aandoeningen, waarbij de patiënt
centraal staat in onze wereld. We laten ons inspireren door patiënten. Gedreven door
wetenschap. UCB werkt er voortdurend aan om de wetenschap vooruit te helpen en
nieuwe kennis te omarmen. We maken gebruik van wetenschappelijke vooruitgang en
vaardigheden op gebieden zoals genetica, biomarkers en menselijke biologie. Patiënten
inspireren ons om hen waarde te bieden door middel van geavanceerde wetenschap,
innovatieve medicijnen en praktische oplossingen - zodat zij en hun carrière door kunnen
gaan met hun leven.

Education and further studies fair

TAGS
LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
Banketzaal 1ste verdieping nr 6

doctoralschools@UGent.be
company website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter

<< Index
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UGENT DOCTORAL SCHOOLS
Company profile
Five Doctoral Schools support doctoral students during their research training at
Ghent University: Arts, Humanities and Law; Social and Behavioural Sciences; Natural
Sciences; (Bioscience) Engineering; and Life Sciences and Medicine. The Doctoral
Schools have a three-fold mission: 1. Support doctoral students during their doctoral
research; 2. Stimulate the quality culture in doctoral research; 3. Promote the doctorate’s
international and social image to potential researchers and the job market. The Doctoral
Schools organise a wide range of labour market initiatives, amongst which the annual
interuniversity Job Market for Young Researchers (Casino Hall), preparing doctoral
students for their future careers.

General Job Market & Interuniversity JMfYR

TAGS

BACHELOR

MASTER

PHD & POSTDOC

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

UMICORE
Arteveldeforum nr 36 + Casinozaal 45
Bedrijfsactiviteiten
peter.geubbelmans@eu.umicore.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

We zijn een wereldwijde groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage.
We verminderen de schadelijke uitstoot, drijven de voertuigen en technologieën van
de toekomst aan en geven gebruikte metalen een tweede leven. Onze materialen en
diensten zijn de duurzame oplossingen van morgen voor schone mobiliteit en recyclage.
We zijn uniek omdat we materiaaltechnologie voor alle soorten voertuigplatformen
aanbieden, en dat in een efficiënte en milieuverantwoorde geslotenkringloopoplossing.
Onze allesoverheersende doelstelling is om duurzame waarde te creëren. Dat doel is
gebaseerd op onze ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren
en zo onze missie te verwezenlijken: materials for a better life.

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Vooral Europa en Azië
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Company profile
We are a global materials technology and recycling group. We reduce harmful emissions,
power the vehicles and technologies of the future, and give new life to used metals.
Our materials and services provide tomorrow’s sustainable solutions for clean mobility
and recycling. We are unique in offering material technology for all vehicle platform
types and in offering an efficient and environmentally sound closed loop solution. Our
overriding goal of sustainable value creation is based on an ambition to develop, produce
and recycle materials in a way that fulfils our mission: materials for a better life.

General Job Market

TAGS

BACHELOR

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

UNIBRICKS
Pedro De Gante nr 18
Bedrijfsactiviteiten
sander.vermeulen@unibricks.be
company website
vacancies website

Unibricks is een Gentse projectontwikkelaar gespecialiseerd in zowel de uitbouw als
de exploitatie van toegankelijk investeringsvastgoed. Met hotels, vakantieparken,
sociaal vastgoed en studentenvastgoed is Unibricks een one-stop-shop met een grote
productdiversiteit.

HR Linkedin
Company profile
Targeted Experience Level
Starter, Young professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 251

Unibricks is a project developer specialized in both the development and operation of
accessible investment real estate. With hotels, holiday parks, social real estate and
student real estate, Unibricks is a one-stop-shop with a large product diversity.

General Job Market

TAGS

MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING
LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

UNILIN
Pedro De Gante nr 66
Bedrijfsactiviteiten
justine-matton@mohawkind.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional
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Over onze producten Unilin Group is wereldwijd een referentie in interieurdesign en
bouw. We ontwikkelen, produceren en vermarkten laminaatvloeren, luxe vinyltegels,
vinyl op rol, samengesteld parket, tapijttegels, kamerbreed tapijt, panelen op houtbasis
en sierpanelen, industriële vloeren, wand- en daksystemen en isolatieplaten. We
hebben 8100 medewerkers verspreid over 105 locaties over de hele wereld, waarvan 30
productievestigingen. Unilin Group is trots om deel uit te maken van Mohawk Industries,
wereldwijd marktleider op het vlak van vloerbedekking met een omzet van $ 10 miljard
en 41.600 medewerkers. Over ons UNILIN DNA Als werkgever onderscheidt UNILIN zich
als een gepassioneerd, innovatief groeibedrijf dat zijn succes heeft gebouwd aan de
hand van echte ondernemers op alle niveaus. De UNILIN bedrijfscultuur kenmerkt zich
door investeringen in technologie en mensen. Ons UNILIN DNA dat ons allen verbindt,
is gebaseerd op vier cruciale waarden: Passie, Ondernemerschap, Uitmuntendheid en
Respect. Bovendien hechten wij veel belang aan veiligheid. Zero harm is geen prioriteit,
maar maakt deel uit van onze cultuur. Over Young Graduate Journey Bij UNILIN zijn we
enthousiast over jong talent. Elk jaar verwelkomen we een enthousiaste groep Young
Graduates in verschillende van onze afdelingen (Operations, Supply Chain, Marketing &
Sales, Management...). Ben je klaar om je carrière een kickstart te geven en je talenten te
ontwikkelen? Neem dan contact met ons op en begin vandaag nog aan je Young Graduate
Journey. Neem zeker een kijkje op onze website: https://jobs.unilin.com/nl-be/younggraduates?page=1&page_size=12&view_size=12 Of volg de verhalen van onze Young
Graduates op onze Young Graduate instagram pagina : unilin_younggraduates

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

MASTER

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

UNIQUE
Arteveldeforum nr 77
Bedrijfsactiviteiten
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Met ruim 50 jaar ervaring behoren we tot de top van de Belgische HR-dienstverleners.
Meer dan 250 medewerkers staan in ruim 50 kantoren garant voor een persoonlijke
aanpak, op maat van gekwalificeerde kandidaten en veeleisende bedrijven. En dat via
onze zes specialisaties Office, Technicum, Customer Care, Finance, Human Resources
en Maritiem. Daarnaast hebben we nog 3 gespecialiseerde divisies in huis. Unique
Career (www.career.be) biedt je de zekerheid van een vast contract mét afwisseling
bij gerenommeerde bedrijven. Receptel (www.receptel.be) is onze specialist in
ontvangstbeleving waar je een job als receptionist(e) of onthaalmedewerker kan scoren.
Wil je een (para)medische job, of ben je een zorg- of verpleegkundige? Dan kan je via
Express Medical aan de slag in de zorg (www.expressmedical.be).

Interuniversity JMFYR

TAGS
LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER
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ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

UNIVERCELLS
Casinozaal nr 54

Company profile

job@univercells.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional
International Career Countries
Africa, USA, Asia
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At Univercells, we are on a mission to make health equally accessible to all. We
work every day to reinvent biomanufacturing processes and develop or integrate
the next innovative technologies. Through the combination of process development
and engineering expertise, we create synergies to deliver game-changing production
capacities to achieve our mission: Biologics available and affordable to all!! We deliver
excellence and strive for innovation thanks to collaborative teams of passionate changemakers. We are driven by 5 core values in everything we do: Accountability, Continuous
Improvement, Teach & Lead, Integrity, and Team spirit. The old system for making and
distributing biologics is broken. And we see an opportunity to overturn it. To make the
miracle of therapeutics and vaccines available and accessible to everyone, to make it
happen. This radical thinking needs a radical approach. Not only in the technology of
drug manufacture, but also in the organization we imagine. So we built Univercells as a
campus of start-ups with four affiliates (Univercells Technologies, Exothera, Quantoom
Biosciences & Unizima); each solving a different part of the same puzzle - how to meet
the global demand for bioproduction. Univercells SA brings together a group of Belgian
and foreign biotech affiliates working together under a common mission (the “Group”).
Each division of affiliates operates a different part of the healthcare value chain, through
a distinct business model: Univercells Technologies: Designs and produces cutting-edge
manufacturing technologies for cell-based manufacturing, with an installed base in 70
countries. Exothera: A Contract Manufacturing and Development Organization (CDMO)
for biologicals, mainly vaccines and viral vectors, with GMP production facilities in
Belgium and offering process development and optimization services. Unizima: Delivers
international project management of technology transfer, alongside operational support
services (quality, supply chain, digital) and bioproduction training programs, as well
as care centers and diagnostics surveillance centers. Quantoom Biosciences: Develops
open, integrated and affordable manufacturing platforms (RNA as flagship) to enable the
production of vaccines & therapeutics that scale from development to mass production.
Did you want to have an impact on the health? Visit our career website (https://www.
univercells.com/careers/jobs) and join us in making Biologicas Available for All !!
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Casinozaal nr 10

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

jobs@uantwerpen.be

Company profile

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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With more than 6 000 employees, the University of Antwerp is one of the largest
employers in the province of Antwerp. Every day, our employees’ efforts ensure that
innovative education is provided to 20 000 students, that groundbreaking fundamental
and applied research is conducted and that the university is able to play its important
role as a service provider in society. The University of Antwerp employs people with
very wide-ranging profiles and educational backgrounds. More than 4 500 academic
and scientific personnel work in the most diverse disciplines. In addition to this
almost a quarter of our employees work in administration, logistics, ICT, technology,
infrastructure, communication, management and policy. The University of Antwerp is
growing fast, which is why we are continuously looking for talented professionals in
various disciplines. The University of Antwerp is a large organisation, but at the same
time also an organisation on a human scale which respects and listens to the individual.
Working at the University of Antwerp means working at a young and lively university
which offers a range of career development opportunities.
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Casinozaal nr 9

UNIVERSITEIT GENT
Bedrijfsactiviteiten

selecties@ugent.be

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er
dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische
en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze:
het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de
regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk
van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde
opleidingen aanbieden.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
Company profile
Ghent University is a world on its own. Employing more than 8,000 people, it is actively
involved in education and research, management and administration, as well as
technical and social service provision on a daily basis. It is one of the largest, most
exciting employers in the area and offers great career opportunities. With its 11 faculties
and more than 80 departments offering state-of-the-art study programmes grounded in
research in a wide range of academic fields, Ghent University is a logical choice for its
staff and students.
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Concept Store nr 115

UWV - EURES
Bedrijfsactiviteiten

werkenoverdegrens@uwv.nl
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Nederland
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UWV - EURES Scheldemond is een netwerkorganisatie die zich richt op het stimuleren
van arbeidsmobiliteit in de grensstreek Oost- West-Vlaanderen en Zeeland (NL).
Werkgevers, werkzoekenden, werkenden en studenten die werk zoeken over de grens
kunnen bij EURES terecht met allerlei vragen over grensoverschrijdende arbeid. De
EURES adviseurs ondersteunen werkgevers, werkenden en werkzoekenden tijdens
het volledige rekruteringstraject. Van de werving en selectie tot praktische hulp bij het
opstellen van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast geven onze adviseurs ook raad over
sociale zekerheid, pensioen en verzekeringen. Eures organiseert regelmatig events.
Hierbij geven we advies en informatie over werken in de grensstreek. Eures organiseert
regelmatig meet & greets waarbij werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen
ontmoeten. Houdt hiervoor onze website in de gaten. De dienstverlening van Eures is
maatwerk en gericht op jouw individuele situatie. Indien nodig verwijzen we door naar
specialisten of bevoegde instanties

Company profile
EURES Scheldemond is a long-standing network organisation that involves EURES
members and partners working together to support cross border labour mobility.
The activities focus on information and advice relating to cross border recruitment
for job seekers and employers on an individual basis, during targeted training and
Expert sessions with the competent authorities. Matching and placement activities are
organised through the digital app GrensMatch and personalised cross border job hunting
which identifies individual employment goals. We also attend and organise recruitment
events. The services are available for all inhabitants of the Member States and no
discrimination is made on the basis of nationality, gender, age, ability etc. as regards
employment services. The EU funding expands the scope of the involved organisations
through social and labour market policy experiments. The testing at partnership level
provides necessary know-how and best practises of interest for the EURES network.
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UZ BRUSSEL
Arteveldeforum nr 25
Bedrijfsactiviteiten
jobs@uzbrussel.be

Zoveel mensen, zoveel kwaliteiten… op één plek. Een groot, universitair ziekenhuis, dat
werkt voor zijn patiënten. Waar complexe, levensbelangrijke situaties in goede banen
worden geleid, dankzij toptalent en -infrastructuur. Maar ook onze alledaagse, menselijke
aanpak werkt. En weet je wat? Het UZ Brussel werkt ook voor jou. Voor jouw loopbaan, je
persoonlijke ontwikkeling en je work-life balans.

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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Company profile
So many people, so many qualities… in one place. A large university hospital that works
for its patients. Where complex, vital situations are managed in the right direction, thanks
to top talent and infrastructure. But our everyday, human approach also works. And you
know what? UZ Brussel also works for you. For your career, your personal development
and your work-life balance.
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Pedro De Gante nr 70

UZ GENT
Bedrijfsactiviteiten

company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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In het Universitair Ziekenhuis Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die
oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle
collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een
baken van zorg. Het UZ Gent wil uitstekende – en op efficiënte basis – topklinische en
topreferente ziekenhuiszorg bieden, die afgestemd is op de behoefte van de patiënt en
die in lijn is met de universitaire opdracht van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
Het UZ Gent wil een volledig aanbod van medische expertise bieden. In alle diensten van
het ziekenhuis staat kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg centraal. Daarbij waakt het
UZ Gent over de zorg voor de totale persoon vanuit een pluralistische ingesteldheid. Het
ziekenhuis toont respect voor de diversiteit van overtuigingen en voor de persoonlijke
levenssfeer van patiënten én medewerkers. Het UZ Gent kenmerkt zich door openheid,
professionaliteit en integriteit.

Interuniversity JMFYR
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V.O. PATENTS & TRADEMARKS
Casinozaal nr 79
Bedrijfsactiviteiten
L.vandenBroek@vo.eu
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Young professional, Professional

V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere onafhankelijke bureaus op het gebied
van intellectueel eigendom (IE) in Europa: octrooien, merken en modellen. Met meer dan
60 specialisten - octrooigemachtigden, merkengemachtigden - ondersteunen wij klanten
wereldwijd bij het maximaliseren van de waarde van hun innovaties. Wij luisteren
goed naar hun behoeften en begrijpen hun business, zodat wij hun IE optimaal kunnen
beschermen. Wij hebben een brede expertise in Chemie, Life Sciences, Engineering en
Hightech & Electronics. Klanten variëren van tech-starters en middelgrote innovators
tot kenniscentra en multinationals. Onder hen bevinden zich vooraanstaande nationale
en internationale bedrijven en instituten. Met negen kantoren in België, Nederland en
Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals.

Company profile
V.O. Patents & Trademarks is one of the larger independent intellectual property (IP)
firms in Europe: patents, trademarks and designs. With more than 60 experts – patent
and trademark attorneys - we support clients worldwide to maximize the value of their
innovations. We carefully listen to their needs and truly understand their business, so
that we can optimally protect their IP. We have wide expertise in Chemistry, Life Sciences,
Engineering and Hightech & Electronics. Clients range from tech starters and midsized
innovators to knowledge centers and multinationals. They include leading national and
international companies and institutes. With nine offices in Belgium, the Netherlands and
Germany, we operate in a global network of professionals.
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VANDELANOTTE
Arteveldeforum nr 14
Bedrijfsactiviteiten
jobs@vdl.be

Vandelanotte is inmiddels uitgegroeid tot een top 10 accountants- en auditkantoor
in België met meer dan 385 specialisten op 10 locaties (Kortrijk HQ, Brugge, Gent,
Antwerpen, Zele, Aalst, Brussel en Doornik,...). Je vindt ons ook in Rijsel (Frankrijk)
en in Luxemburg, én we maken deel uit van LEA, de tweede grootste internationale
accountancy- en auditvereniging ter wereld. De twee plustekens in ons logo verwijzen
naar het feit dat we ‘more than accountants’ zijn. Bij Vandelanotte vind je dan ook niet
alleen accountants en auditors die advies geven bij boekhoudkundige verplichtingen,
maar ook fiscale, economische, juridische en sociale experten.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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VANDEMOORTELE
Arteveldeforum nr 64
Bedrijfsactiviteiten
marie.hermanns@vandemoortele.com
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Wereldwijd
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Vandemoortele is een leidinggevende Europese voedingsgroep die kwalitatief
hoogstaande voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele heeft twee
divisies: één voor diepvriesbakkerijproducten en één voor margarines, culinaire oliën en
vetten. In Bakery Products is Vandemoortele een Europese marktspeler met een waaier
aan broodproducten, viennoiserie, zoetigheden, patisserie en hartige producten voor
professionele gebruikers in de bakkerij- en foodservice kanalen alsook voor retailers, die
de kwaliteit en het gebruiksgemak van de Vandemoortele producten appreciëren. Ook
in Margarines, Culinary Oils & Fats is Vandemoortele een Europese topspeler die aan
professionele gebruikers een breed gamma aan producten aanbiedt die verwerkbaarheid,
smaak en aroma combineren, en aan retailers een uitgebreid assortiment private label
margarines en frituurvetten verkoopt. Daarnaast heeft Vandemoortele een aantal sterke
consumentenmerken in de Benelux zoals Vandemoortele®, Vitelma®, Diamant® en
Gouda’s Glorie®. In 2020 haalde Vandemoortele een opbrengst van ca. 1,2 miljard euro.
De Vandemoortele Groep is aanwezig in 12 Europese landen en in de Verenigde Staten
met 4500 werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Food Experience Center te
Gent.
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VDAB

Arteveldeforum nr 56-57 + Casinozaal 26
Bedrijfsactiviteiten
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

Wat doet VDAB?Vdab.be is de grootste jobsite van Vlaanderen. Maar we zijn veel meer
dan dat.We zetten ons dagelijks in voor de loopbaan van 4.000.000 Vlamingen.We
stemmen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af zodat
werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden.We focussen op bemiddeling, opleiding en
loopbaandienstverlening.We kunnen daarvoor rekenen op de inzet van 5.000 collega’s,
verspreid over meer dan 100 vestigingen in heel Vlaanderen en Brussel.Daarnaast doen
we ook beroep op 700 partners in binnen- en buitenland.Werken bij VDAB?Misschien is
een job bij VDAB wel iets voor jou? Samen met je collega’s geef je het beste van jezelf en
maak je elke dag opnieuw het verschil. Je doet een fijne job met een maatschappelijke
meerwaarde, in een enthousiast team. Je kan je voortdurend bijscholen binnen je
vakgebied. Daarvoor kan je rekenen op een uitgebreid en divers opleidingsaanbod. Meer
info op https://www.vdab.be/vdab/jobs.shtml

Company profile
What is the VDAB?Every region in Belgium has a public employment service. The VDAB
is the public employment service of Flanders (official language: Dutch).The VDAB was
founded in 1989 in order to make the labour market in Flanders as transparent and
dynamic as possible. With a view to reaching that goal, the VDAB offers employment
services, training and career guidance.Add to wishlist.
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VITO
Casinozaal nr 38
Company profile
recruitment@vito.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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VITO is a leading international research and service centre. We accelerate the
transition to a sustainable world; we provide knowledge and technological innovations
that facilitate this transition to a more sustainable society. We de-risk innovation for
businesses and we strengthen the economic and societal fabric of Flanders, with
interdisciplinary research and large-scale pilot installations. We do this in the field of
energy, chemistry, materials, health technology and land use. We unite different parties
in a sustainable value chain. By cooperation, expansion and development of expertise we
can make smarter use of existing sustainable solutions and develop new technologies.
Technology should be feasible and cost-effective. This calls for partnerships between
research centres, commercial parties and the authorities, who together create impact in
the sustainability transition. VITO is the driving force by providing practical knowledge,
innovative processes and business models. VITO makes this connection between
research, government and market, between knowledge, policy and business in order to
create impactful changes. VITO. Vision on Technology for a Better World. Sustainable.
Entrepreneurial. Inspiring. Creative.
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Arteveldeforum nr 54
Bedrijfsactiviteiten
fahaima.elaissaoui@vlaanderen.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
International Career Countries
Europa, New York, Pretoria
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VLAAMSE OVERHEID

Bij de Vlaamse overheid geef je elke dag opnieuw het beste van jezelf, in een job die een
verschil maakt in de maatschappij. Pas afgestudeerd of al een aantal jaren professionele
ervaring achter de rug? Op zoek naar een job als arbeider, bediende, leidinggevende,
administratief medewerker, ingenieur of ICT-expert? Bij de Vlaamse overheid - de
meest aantrekkelijke werkgever in de publieke sector volgens Randstad (2019) - vind
je stuk voor stuk uitdagende functies in uiteenlopende vakgebieden, op verschillende
locaties in Vlaanderen. Je talent en inzet vinden we veel belangrijker dan je geslacht,
gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je vandaag
nog kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen. Meer weten over
werken voor Vlaanderen en onze openstaande vacatures? www.werkenvoorvlaanderen.
be Je kan er ook inschrijven op onze wekelijkse vacaturenieuwsbrief!
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VOLVO CAR BELGIUM
Concept Store nr 120
Bedrijfsactiviteiten
select@volvocars.com

Volvo kiest resoluut voor de toekomst. Daarom gaan we tegen 2030 alleen nog elektrische
auto’s maken. En daarbij hebben we jouw hulp nodig. Volgend jaar zullen er bij Volvo Car
Gent maar liefst 135.000 volledig elektrische wagens van de band rollen, voorzien van
de meest baanbrekende technologie.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Company profile
Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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We chose the future. That’s why we plan on only making electrical vehicles in 2030. And
we need your help to accomplish that. Next year Volvo Car Ghent will construct 135.000
full electric cars equipped with the most revolutionary technology.
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Arteveldeforum nr 9

VOLVO GROUP
Bedrijfsactiviteiten

recruitment.be@volvo.com
vacancies website

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional

De Volvo Group bouwt mee aan welvaart door middel van transport- en
infrastructuuroplossingen, met trucks, bussen, bouwmachines, stroomoplossingen voor
scheepvaart en industriële toepassingen, financiering en diensten die de beschikbaarheid
en productiviteit van onze klanten verbeteren. We zetten ons in om het toekomstige
landschap van duurzame transport- en infrastructuuroplossingen vorm te geven. Ons
hoofdkantoor is gevestigd in Göteborg, Zweden, en onze aandelen zijn genoteerd op
Nasdaq in Stockholm, Zweden. De merkportfolio van de Volvo Group bestaat uit Volvo,
Volvo Penta, UD Trucks, Terex Trucks, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus, Mack en
Arquus. We werken samen via allianties en joint ventures met de merken SDLG, Eicher
en Dongfeng. De Group biedt producten en diensten aan onder verschillende merken
en spreekt zo verschillende klanten- en marktsegmenten in zowel volwassen als
opkomende markten aan.

Company profile
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The Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses,
construction equipment and marine and industrial engines under the leading brands
Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, Volvo Penta, .... The Group also provides
complete solutions for financing and service. The Volvo Group, with its headquarters in
Gothenburg, employs about 100,000 people, has production facilities in 18 countries and
sells its products in more than 190 markets. The Volvo Trucks brand has been built up
over decades and enjoys a solid position worldwide. It is one of the world’s best known
and respected brands within the commercial vehicle industry. It is associated with the
core values quality, safety and environmental care. With Volvo Trucks you will be part of
a global and diverse team. We work with passion, we trust each other and we embrace
change to stay ahead. We make our customers win.
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Pedro De Gante nr 27
Bedrijfsactiviteiten
vrtjobs@vrt.be
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional

<< Index

Afstudeerbeurs I 2022 I 268

VRT

Denk je bij VRT spontaan aan Ketnet, Eén, Canvas, MNM, Studio Brussel, Klara, Radio 1,
Radio 2, VRT NU, Sporza en VRT NWS? Yes, goed gedaan. We zitten met een kenner! De
VRT, of de Vlaamse Openbare Omroep, is een groot en innovatief mediabedrijf dat zich
dagelijks inzet om alle Vlamingen te informeren, te inspireren en te verbinden, en zo
de Vlaamse samenleving te versterken. Dat doen we samen met bijna 2.000 talentvolle
werknemers! De VRT is een dynamisch bedrijf. Je komt bij ons terecht in een uitdagende
werkomgeving, waar heel wat groeimogelijkheden zijn. Als innovatief bedrijf speelt de
VRT in op het steeds veranderende kijk-, luister- en klikgedrag van de mediagebruiker.
Heb je veel creatieve of journalistieke skills? Maak je originele video’s? Ben jij de
grappigste thuis? Ben je als geen ander op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in
de wereld? We zoeken regelmatig enthousiaste programmamakers, digital creatives en
journalisten! Heb je interesse in IT, elektronica en engineering? Dan is VRT misschien
wel de ideale plek voor de start van je carrière! Technologie is doorgedrongen in alle
afdelingen van de VRT: - in de TV studio’s met o.a. automatisatie van de camera’s en
virtuele decors; - bij het maken van nieuws waar we gebruik maken van de modernste
technieken zoals 5G en Live IP; - bij het maken van radio bij de presentatoren thuis; - bij
captaties van festivals en optredens; - bij het identificeren van fake news door gebruik
van AI en data engineering; - voor personalisatie; - mobiele tv-regie; - websites en apps,
etc. Daarnaast zijn we geregeld ook op zoek naar productie-assistenten, geluidstechnici,
cameramannen - en vrouwen, een archivaris, magazijniers, juristen, en nog vele andere
talenten. Kortom, voor ieder wat wils! Ontdek onze vacatures via https://jobs.vrt.be/nl/
vacatures ! Vind je niet meteen een vacature die op jouw profiel aansluit? Via deze link
kan je spontaan solliciteren: https://jobs.vrt.be/nl/solliciteren-108024 Kwaliteiten van
mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
Pedro De Gante nr 30-31

WERKEN IN HET HOGER ONDERWIJS

valerie.ingelrelst@augent.be

Bedrijfsactiviteiten

vacancies website

In het hoger onderwijs kan je als pas afgestudeerde hele toffe, uitdagende en
leerrijke jobs uitvoeren. Ook in onze instellingen zijn we bezig met de introductie
van hedendaagse methoden en systemen. We hebben hiervoor nieuw talent nodig.
Denk maar aan de digitalisering, niet alleen technisch maar ook in de dagdagelijkse
werking en de processen. Onze ICT-systemen mogen echt gezien worden. Denk ook
aan de ondersteuning die onze studenten nodig hebben. Inderdaad, in onze instellingen
begeleiden we studenten in hun traject tijdens de studies. Dit is niet louter administratief,
maar ook sociaal en inhoudelijk. Denk aan de vele gebouwen die onze instellingen
bouwen, inrichten en onderhouden. Daarvoor zijn vele technische professionals nodig.
We zoeken die voortdurend.Een job in het hoger onderwijs biedt ook heel wat andere
voordelen. Je krijgt de nodige flexibiliteit, je werkt samen als team en leert steeds bij
door het uitwisselen van ideeën en kennis over de opleidingen en instellingen heen.
Een vacature in onze hogeronderwijsinstellingen kun je beschouwen als een startpositie
van waaruit je als nieuwe medewerker vertrekt. Er doen zich kansen voor om door
te stromen naar andere functies. En zelfs al blijf je binnen dezelfde job, dan zijn er
kansen voor jobverrijking door bijvoorbeeld internationale ervaringen of deelname aan
projecten of werkgroepen.En ja, door in onze instellingen te werken kan je een bijdrage
leveren tot een belangrijk maatschappelijk doel. Het gaat immers om het vormen van
jonge professionals die op hun beurt een bijdrage zullen leveren in onze samenleving.
Daar wil je toch deel van uitmaken?”

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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General Job Market

TAGS

GRADUAAT

BACHELOR

LIFE SCIENCES/MEDICINE

MASTER

PHD & POSTDOC

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES/ARTS & HUMANITIES
Arteveldeforum nr 58-59
Bedrijfsactiviteiten
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

WERKEN VOOR.BE

Je carrièrestart in handen nemen, is werken voor .be! Het leven van miljoenen burgers
verbeteren en de samenleving van morgen mee vormgeven, dat is wat duizenden
werknemers van de federale overheid elke dag opnieuw doen. Kies je voor ons, dan
kies je voor een werkgever die jouw kennis en kunde waardeert en jou de kans geeft om
jezelf elke dag verder te ontplooien. Wij geloven in je talent en bieden je een plek waar
je makkelijk het evenwicht vindt tussen je professionele ambities en je privéleven. Pas
afgestudeerd of je diploma binnen handbereik? Kijk snel op werken voor.be en neem je
carrièrestart in handen!

Company profile
Taking your career start in your own hands, that’s working for .be! Improving the lives
of millions of citizens and helping to shape tomorrow’s society - that is what thousands
of federal government employees do every day. If you choose to work for us, you choose
an employer who values your knowledge and skills and gives you the opportunity to
develop further every day. We believe in your talent and offer you a place where you can
easily find the balance between your professional ambitions and your private life. Have
you recently graduated or is your diploma within reach? Have a look at werken voor.be
and take you career start in your own hands!
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Interuniversity JMFYR

TAGS
IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

PHD & POSTDOC

LIFE SCIENCES/MEDICINE

ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

WERKEN VOOR.BE/SCIENSANO
Casinozaal nr 6
Bedrijfsactiviteiten
jobs@sciensano.be
company website
vacancies website

Targeted Experience Level
Young professional, Professional

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk
Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch
Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld
om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het
gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance
en expertadvies. Samen met meer dan 800 medewerkers werken wij mee aan meer
dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of
internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond
leven voor iedereen. Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten :
https://www.sciensano.be.

Company profile
Sciensano is the institute resulting from the merging of the former Scientific Institute of
Public Health (WIV-ISP) and the Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODACERVA). Our institutes have joined forces to better understand human and animal health.
Sciensano supports health policy through innovative scientific research, analyses,
surveillance and expert advice. Together, more than 800 employees work on more than
100 scientific projects financed by governments, Belgian or international partners and
clients. In this way we contribute to a longer healthy life for everyone.
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MASTER

IT/ TECHNOLOGY/ ENGINEERING

LAW/ECONOMICS/BUSINESS ADMINISTRATION

WIENERBERGER
Pedro De Gante nr 60
Bedrijfsactiviteiten
wouter.vanrobaeys@wienerberger.com
company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional
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Wienerberger is wereldwijd, n°1 in productie en verkoop van snelbouw. In Europa zijn
we marktleider in de productie en verkoop van gevelstenen, dakpannen en kleiklinkers.
Bekende merken binnen de groep zijn Porotherm, Terca en Koramic. In België tellen
we 11 productievestigingen, 2 showrooms en een hoofdzetel. Dagelijks zetten meer
dan 1.100 enthousiaste medewerkers zich in om kwalitatieve producten te ontwikkelen,
produceren en klantgerichte oplossingen uit te werken.

Company profile
Wienerberger is worldwide, n°1 in production and sales of construction bricks. In Europe,
we are the market leader in the production and sale of facing bricks, roof tiles and clay
clinkers. Well-known brands within the group are Porotherm, Terca and Koramic. In
Belgium, we have 11 production sites, 2 showrooms and a head office. Every day, more
than 1,100 enthusiastic employees are committed to developing and producing highquality products and working out customer-oriented solutions.

General Job Market

TAGS

GRADUAAT
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MASTER

LIFE SCIENCES/MEDICINE

WIT-GELE KRUIS OOST-VLAANDEREN
Pedro De Gante nr 69
Bedrijfsactiviteiten
jobs@wgkovl.be

Wit-Gele Kruis is de grootste organisatie voor thuisverpleging in Vlaanderen. In OostVlaanderen verzorgen we maandelijks meer dan 17.000 patiënten. Wit-Gele Kruis –
al 85 jaar een vaste waarde in de thuisverpleging – is gespecialiseerd in wondzorg,
diabetes, palliatieve zorg, stoma- en incontinentiezorg, psychiatrische zorg, geriatrie,
ergonomie en ethisch zorg verlenen. Als expert in thuisverpleging verlenen we zorg op
maat volgens de meest recente verpleegkundige technieken. Warme zorg is de drijfveer
van onze meer dan 1600 medewerkers, die in nauw contact staan met lokale huisartsen,
ziekenhuizen, mantelzorgers en andere zorgpartners.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Stagiair, Starter, Young professional, Professional
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MASTER
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ARCHITECTURE/EXACT SCIENCES

ZIPHIUS VACCINES
Casinozaal nr 49
Bedrijfsactiviteiten
hr@ziphius.org

Ziphius is een snel groeiend bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van op RNA
gebaseerde vaccins en therapeutica. De missie van Ziphius is om de impact van
infectieziekten en zeldzame ziekten op de wereldwijde gezondheidszorg te verminderen
door een nieuwe generatie transformatieve geneesmiddelen te ontwikkelen. Onze
teamleden worden verenigd door hun gemeenschappelijke passie voor gezondheidszorg,
innovatie en ondernemerschap. Naast een interessante baan, besteden we aandacht
aan een prettige werkomgeving en een gezonde balans tussen werk en privé. Zoals
Aristoteles al zei: “Plezier in het werk maakt perfectie in het werk”.

company website
vacancies website
HR Linkedin

Targeted Experience Level
Starter, Young professional, Professional

Company profile
Ziphius is a fast growing company that focusses on the development of RNA-based
vaccines and therapeutics. Ziphius’ mission is to reduce the impact of infectious and rare
diseases on global health care by creating a new generation of transformative medicines.
Our team members are united by their common passion for healthcare, innovation and
entrepreneurship. Besides an interesting job, we pay attention to a pleasant working
environment and a healthy work-life balance. As Aristotle said: “Pleasure in work makes
perfection in work”.
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