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— Als grootste onderwijsstad van België is er in Gent een 

grote pool aan menselijk kapitaal beschikbaar. Dit is ideaal 

voor ondernemingen die op zoek zijn naar nieuw talent. Dankzij 

de Afstudeerbeurs en Job Market for Young Researchers kan 

je als bedrijf rechtstreeks in contact komen met duizenden 

laatstejaarsstudenten en jonge onderzoekers die op zoek zijn naar 

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

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

nieuw jong talent. —

—  Als voorzitter van de Associatie Universiteit Gent ken ik van bij aanvang, 13 jaar geleden, de sterktes van de formule van onze jaarlijkse Afstudeerbeurs. 

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

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

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

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

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

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

ook uw bedrijf daarvan volgend jaar getuigen.  — 

Mathias De Clercq

Luc Van den Bossche



algemene jobmarkt

4D Services
4D vision
4uCampus 
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Op dinsdag 22 maart 2016 organiseert de Associatie Universiteit Gent voor de 13de  
keer de Afstudeerbeurs in het ICC te Gent. 
In de Associatie Universiteit Gent werken vier instellingen samen:  
de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool 
West-Vlaanderen. Alle AUGent laatstejaarsstudenten, doctoraatsstudenten en 
doctoraathouders (+/- 20.000 pp) worden persoonlijk uitgenodigd voor een bezoek aan 
de Afstudeerbeurs.
De Afstudeerbeurs overkoepelt 3 tegelijk plaatsvindende beurzen: de algemene 
jobmarkt, de Job Market for Young Researchers en de verderstudeerbeurs.
De algemene jobmarkt (begane grond ICC) biedt plaats aan bedrijven die breed 
rekruteren – van professionele bachelors tot PhD’s – uit alle universitaire en  
hogeschoolopleidingen die worden aangeboden binnen de Associatie Universiteit Gent. 
De algemene jobmarkt  helpt  bezoekers bij het zoeken naar een eerste 
job én brengt werkgevers uit alle sectoren in contact met potentiële werknemers.
Bedrijven die bruisend jong talent wensen aan te trekken of 
zich willen profileren als een aantrekkelijke werkgever, 
kunnen zich aanmelden voor de algemene jobmarkt 
vanaf 1 september 2015 via 
afstudeerbeurs.augent.be



Job Market for Young Researchers

De Job Market for Young Researchers 
(2de verdieping ICC) brengt de
bedrijfswereld in contact met doctorandi en
postdoctorale onderzoekers die hun 
carrièremogelijkheden buiten de academische 
wereld actief willen exploreren. Deelnemende 
bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om 
hun specifieke targetgroep doelgericht en 
persoonlijk te benaderen. De Job Market for Young 
Researchers zet in op kwalitatieve netwerking. 
Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de Job 
Market for Young Researchers vanaf 1 september 
2015 via 
afstudeerbeurs.augent.be

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

u	Teamplayer én performant individu

v	Ervaren organisator met uitstekende project en time managementkwaliteiten

w	Ondernemende, pro-actieve doorzetter

x	Uitstekende communicator

y	Creatieve denker met groot improvisatievermogen

z	Effectieve professional die zich thuis voelt in een internationale omgeving

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

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

4D vision

*AB InBev 

Ablynx 

AGO Jobs & HR

*Agrafresh 

*agro|services 

*Alcatel-Lucent 

*Amplidata 

Anacura

ARCADIS Belgium 

*Baxter International 

*Caeleste 

Cronos

*Daikin Europe 

Datatonic 

Esterline Belgium 

*Euroclear

*Exellys

FAVV

*Hays

Hewlett-Packard

i8c (a Cronos division) 

*imec 

*INVE Aquaculture

Jan De Nul

*Janssen Pharmaceutica

*McKinsey & Company 

Objective International 

Planet Talent 

*Profacts 

Puratos 

*Schelstraete Delacourt Associates 

Selor 

Sioux Embedded Systems 

*Skyline Communications 

Smals

Sofico

Solvay

*Tenneco

Typhoon

UZ Brussel

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

*Wienerberger

De met * gemarkeerde bedrijven focussen zich exclusief op 
het rekruteren van PhD’s. De overige bedrijven rekruteren 
breed, en werven dus ook PhD’s.  

— Ik was zeer blij met de grote opkomst. Dat is een 

uitstekend bewijs dat de jobbeurs erin slaagt bruggen te 

slaan tussen de academische en de ondernemingswereld. 

Ook tijdens het panelgesprek waaraan ik kon deelnemen 

samen met Arne Smolders (PhD student en drijvende kracht 

achter Academic Labs) en Dominique Neerinck (CTO Bekaert 

en binnenkort Secretaris Generaal van BiR&D) bleek dat 

we de visie delen dat nauwe samenwerking tussen het 

onderzoek- en het bedrijfsleven erg belangrijk is en dat ieder 

vanuit zijn domein bereid is hiertoe grote inspanningen te 

leveren. Een veelbelovend signaal voor ieders toekomst!”—

Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, 
Innovatie en Sport



BEDRIJF
GETUIGT

Euroclear’s IT department is actively looking for 
talented high potentials with strong problem-solving 
and analytical skills in order to staff complex IT 
positions. Critical analytical thinking being more 
important than the actual expertise new employees 
bring to Euroclear, we take part in the Job Market 
for Young Researchers to meet and network with 
PhD’s from all academic disciplines.

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

EUROCLEAR



BEDRIJF
GETUIGT

SCHELSTRAETE DELACOURT

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

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

Jo Heirman
Associate Consultant
Schelstraete Delacourt Associates - 
Member of InterSearch

— IK ZOEK NIET, IK VIND. —
Pablo Picasso, 1943



verderstudeerbeurs

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

Universiteit Gent

Arteveldehogeschool

Hogeschool Gent

Hogeschool West-Vlaanderen 

BACHELOR NA BACHELOR
(BANABA)

Hogeschool

POSTGRADUAAT
BIJSCHOLINGEN EN

STUDIEDAGEN

DOCTORAAT
Universiteit

MASTER NA MASTER
(MANAMA)
Universiteit

MASTER
(MA)

Universiteit



omkaderend programma

cv analyse
infosessies

cv analyse/infosessies
Tijdens de Afstudeerbeurs vinden doorlopend infosessies 
en workshops plaats. Bezoekers kunnen er onder meer 
(gratis!) diverse sollicitatietechnieken oefenen en
zich uitgebreid informeren over 
tewerkstellingsmogelijkheden in het buitenland. 
Bovendien wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om 
hun cv grondig te laten doorlichten door professionele HR 
recruiters. 
HR professionals die hun diensten verlenen, kunnen 
aldus een belangrijke brug slaan tussen hun bedrijf en 
de aankomende cohorten hooggeschoolde mannen en 
vrouwen. 
HR professionals die wensen deel te nemen aan de cv 
analyse, kunnen zich vanaf 1 september 2015 aanmelden 
via afstudeerbeurs.augent.be/cvanalysten





GENT ICC ALS LOCATIE VAN DE AFSTUDEERBEURS

·  IN DE NABIJHEID VAN HET GENTSE STADSCENTRUM 

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

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

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

ICC



SPONSOR 
GETUIGT

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

Sven Hubin
Marketing & Communicatie Manager – t-groep

T-GROEP



SPONSOR 
GETUIGT

Planet Talent specialiseert zich al twintig jaar in de 
begeleiding van gemotiveerde starters. Elk jaar kijken we 
uit naar de Afstudeerbeurs. Want die vormt voor ons dé 
kans om kennis te maken met laatstejaarsstudenten uit 
allerlei opleidingen.
En omgekeerd, natuurlijk. Jongeren hebben veel vragen en 
twijfels over hun eerste job. Net daarop biedt onze aanpak 
een geruststellend antwoord.
Topstarters in IT, sales en management krijgen bij Planet 
Talent een persoonlijke coach, volgen opleidingen en een 
bootcamp, en voeren uitdagende projecten uit bij sterke 
bedrijven. Zo neemt hun carrière een blitzstart. Met de 
Afstudeerbeurs als startschot.

Tatyana Skoraya – Natasha Uytdenhouwen
Talent Scouts – Planet Talent

PLANET TALENT 



SPONSOR 
GETUIGT

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

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

Isabelle De Meyst
Adviseur Rekrutering - KBC

  

KBC



SPONSOR 
GETUIGT

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

Natalie Pollaris
Team HR - CM

  

CM



SPONSOR 
GETUIGT

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

Sam De Cock 
HR Marketeer - Smals

  

SMALS
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 Bedrijven-exposanten hebben bij deelname (€750 all in) recht op: 
 ¸ Een ingerichte stand (2,5m x 2m, incl. wanden, 1 tafel, 2 stoelen, 

elektrische aansluiting, multistopcontact, WIFI, exposantenbadges, 
drank- en foodbonnen, vermelding op de website en in de 
beurscatalogus) 

 ¸ Gratis parkeerplaats
 ¸ Toegang tot de cv’s die door bezoekers worden opgeladen op de 

website
 ¸ Uitgebreide organisatorische en technische ondersteuning voor en 

tijdens het event 

Hoofdsponsors (€3500 all in) hebben extra recht op:
 ¸ Vermelding met inclusie van het logo in de beursbrochure  

(5000 stuks) 
 ¸ Inclusie van het logo in het aan de beurs gerelateerd drukwerk: 

affiche (500 stuks); flyer (2500 stuks); persoonlijke brief aan 
ca. 20.000 studenten

 ¸ Mogelijkheid tot display van banners/vlaggen en 
verspreiding van flyers op de beurs

 ¸ Inclusie van het logo met link naar de jobsite van het 
bedrijf op de startpagina van de Afstudeerbeurs-website

 ¸ Inclusie van het logo in de advertentie van de beurs die 
vooraf verschijnt in Metro 

 ¸ Dubbele stand op de beurs met standplaats naar 
keuze (5m x 2m, incl. wanden, 1 tafel, 2 stoelen, 
elektrische aansluiting, multistopcontact, WIFI, 
exposantenbadges, drank- en foodbonnen)

Verder kunnen de organisatoren op vraag van 
bedrijven-exposanten specifieke doelgroepen 
benaderen  om aldus (extra) aanwezigheid vanuit 
bepaalde studiegebieden te verzekeren.  

U kan de algemene jobmarkt / Job Market for 
Young Researchers ook sponsoren in natura: 

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

 ¸ Goody bags voor de bezoekers
 ¸ Planten en bloemen om de beurs extra 

uitstraling te geven
 ¸ Streekproducten die wij graag aanbieden 

aan onze bedrijven-exposanten

In ruil krijgen deze sponsors   
zichtbaarheid op de beurs

RETURN ON INVESTMENT
COVERWRAP

WEBSITE
PROMO OP BEURS
(BANNERS  - FLYERS  - GADGETS)

STAND OP BEURS

AFFICHES
FLYERS
MAILING
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CONTACT
Valérie Ingelrelst  — Algemeen coördinator

T: 09 264 82 24

E: Valerie.Ingelrelst@AUGent.be

Antoine De Henau  — Coördinator algemene jobbeurs

T: 09 328 88 21

E: Antoine.Dehenau@UGent.be

Dr. Katrien Daemen-De Gelder  — Coördinator Job Market for Young Researchers

+ cv analyse

+ Infosessies

T: 09 264 36 36

E: Katrien.DeGelder@UGent.be

Karel De Middeleir  — Coördinator verderstudeerbeurs

+ cv analyse

+ Infosessies

T: 09 331 00 43

E: Karel De Middeleir@UGent.be



see you there
afstudeerbeurs.augent.be 


