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Dankwoord

Op donderdag 9 maart wordt de jaarlijkse jobbeurs georganiseerd op de campus te Brussel. 

Om dit grootse evenement in goede banen te leiden is er een goede samenwerking
met heel wat organisaties en diensten nodig. We zijn dan ook blij dat we vanuit de
verschillende onderwijsinstellingen Odisee, KU Leuven, EMS en FHS de krachten weer
hebben kunnen bundelen voor het inrichten van zo’n groots, gezamenlijk recruitment event.
Daarbij danken we in het bijzonder Johan Eyckmans (campusdecaan FEB KU Leuven),
Walter Roossens (directeur van het studiegebied bedrijfskunde van Odisee), Jo Van den
Bossche (directeur EMS) en Herman De Cnijf (directeur FHS), voor hun hun steun aan
deze jobbeurs.

Aangezien de concrete organisatie van de jobbeurs het resultaat is van hard werken, is een
dankwoord aan iedereen die zijn steentje hiertoe heeft bijgedragen zeker op zijn plaats. 

Eerst en vooral willen we Krista Van Winkel, Katrijn Claes en Leen Smisdom in de bloemetjes
zetten. Samen hebben zij er voor gezorgd dat de jobbeurs intussen een vaste waarde 
is geworden, en hebben zij de basis gelegd voor de vlotte samenwerking tussen 
de academische en de professionele opleidingen. 

Ook de studenten van het tweede jaar Office Management, onder leiding van Véronique
Graind’Orge en Yolien Mertens, verdienen een woord van dank. Zij zijn de hele dag in de
weer om zowel bedrijven als studenten met allerlei praktische vragen verder te helpen. 

Gelukkig kunnen we ook rekenen op de hulp van de vele collega’s van het Corporate
Relations Office van FEB waar het altijd prettig mee samenwerken is. Griet, Sabine,
Hilde, Carine, Vivian, Margot, Karla en Peter, mede dankzij jullie wordt de organisatie
van de dag zelf een stuk gemakkelijker. 

Tenslotte willen we een woord van dank richten naar alle HR-managers en recruiters van
de bedrijven/organisaties. Dankzij jullie talrijke opkomst kunnen we deze beurs organiseren.
Zonder jullie is er geen jobfair en kunnen we die ook niet aan onze studenten aanbieden.
Hopelijk kunnen we de komende jaren nog op jullie aanwezigheid rekenen.

Het organiserende comité
o.l.v. Nathalie Jans
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Meet & Greet
met enthousiaste
professionals

Doelgroep? Nederlands- en Engelstalige
studenten van de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen

Waar? Op de 6de verdieping van het
Hermesgebouw 

Wanneer? Donderdag 9 maart 2017,
van 11u tot 12.30u, vóór de start van
de Jobfair

Meer info? De lijst met professionals wordt
voordien bekendgemaakt via Career Corner

Wil je zeker zijn van een date met je favoriete
profiel? Meld je voordien dan aan via Toledo.  

Tijdens deze Meet & Greet kan je een
20-tal gepassioneerde experten uit het
bedrijfsleven ontmoeten. Zij brengen je een
persoonlijk verhaal over hun professionele
loopbaan: hoe zijn zij gestart?
Welke carrière hebben ze doorlopen?
Wat houdt hun huidige functie precies in?
Wat zijn de toekomstperspectieven?
Ook je eigen vragen kunnen aan bod komen.
Via deze persoonlijke ontmoetingen krijg je
zicht op de verschillende job mogelijkheden
als starter binnen bepaalde branches van
het bedrijfsleven en de diverse doorgroei -
mogelijkheden nadien. Het is een unieke
kans om inspiratie op te doen voor een job
waar je met volle goesting voor wil gaan! 

Iedereen van harte welkom! 

Meet & Greet
with enthusiastic
professionals

Target group? Dutch and English speaking
students of the Faculty of Economics &
Business

Where? On the sixth floor of the Hermes
Building  

When? Thursday 9th March 2017, 
from 11.00 until 12.30, before the start of 
the Job Fair

More information? The list of attending
professionals will be published on Career
Corner a few days beforehand

Make your registration via TOLEDO if you
want to make sure you have a date.

Attend this Meet & Greet and socialize
with a score of passionate experts from
corporate life. They will tell you their
personal story about their careers:
How did they get started? What career
have they carved out for themselves so far?
What does their current job involve?
What are their future prospects? You will
also be able to ask your own questions.
The face-to-face discussions will give you
insight into the various job opportunities a
starter has in a certain sector and will show
you the growth opportunities after you have
started. Draw inspiration from this Meet &
Greet and find out what career you want
to pursue! 

Everyone is most welcome!

Voor de start van de jobfair organiseren we:
Before the job fair, we organize:
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Jobpanels met enthousiaste professionals

Doelgroep? De studenten van de derde fase van de professionele opleidingen handels -
wetenschappen en bedrijfskunde worden allemaal verwacht.

Waar? Hermesgebouw (zie Toledo) 

Wanneer? Donderdag 9 maart 2017, van 10u30 tot 11u30, vóór de start van de Jobfair

Meer info? De lijst met professionals wordt  voordien online bekendgemaakt

Tijdens deze jobpanels krijg je de kans om alles te horen i.v.m. de start van je carrière en je
verdere ontplooiingsmogelijkheden. Na je studies in het beroepsleven stappen of nog verder
studeren? Op deze vragen wordt dieper ingegaan door de panelleden. Ook je eigen vragen
kunnen aan bod komen. 

Wij kijken er naar uit om er samen met jullie een boeiende dag van te maken!
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BEDRIJVEN/ORGANISATIES
Op zoek naar afstuderende studenten van:

COMPANIES/ORGANISATIONS
Looking for graduating students of: 

• Master Handelswetenschappen (HW): Accenture – AG Insurance – Akkermans &
Partners – Axis – Barry Callebaut – BD myShopi – Beobank – BMW Group Belux –
Capgemini – Colruyt Group – Crosspoint Solutions – Decathlon – Delaware Consulting –
Deloitte – EASI NV – Ensur – everis Belgium – EY – Federale Verzekering – Fiducial – 
FOD Financiën – Hays – Hilti – Ingenico ePayments – Jan De Nul – JooS Consulting & PZ –
KBC  – KPMG  – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen – Lidl –
Mainfreight – Makro Cash & Carry Belgium – Mazars Bedrijfsrevisoren – Moore Stephens –
Nestlé – NGA HR – Ormit – Page Personnel – Proximus – Randstad – Robert Half – 
SBB Accountants & Adviseurs – Structura.biz – Sopra Banking – TMC Science &
Technology – Toyota Motor Europe – TriFinance – United Parcel Service Belgium – 
Vanden Borre – Van Marcke – Vente-Exclusive.com - VGD – Walters People

• Master Handelsingenieur (HI): Accenture – AG Insurance – Akkermans & Partners –
Axis – Barry Callebaut – BD myShopi – Beobank – BMW Group Belux – Capgemini –
Colruyt Group – Crosspoint Solutions – Decathlon – Delaware Consulting – Deloitte –
Devoteam – EASI NV – Ensur – everis Belgium – EY – Federale Verzekering – 
FOD Financiën – Hays – Hilti – Ingenico ePayments – KBC – KPMG – KU Leuven –
Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – 
Mazars Bedrijfsrevisoren – Nestlé – NGA HR – Ormit – Page Personnel – Proximus  –
Randstad – Siemens - Structura.biz – TMC Science & Technology – Vanden Borre – 
Van Marcke – Vente-Exclusive.com – VGD – Walters People

• Master in het milieu- en preventiemanagement (MPM): Accenture – Barry Callebaut –
BD myShopi – Colruyt Group – Decathlon – Delaware Consulting – EY – Hays –
Jan De Nul – KU Leuven – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Moore Stephens – 
Nestlé – Randstad – Siemens – Van Marcke – Walters People

• Master in Internationale Bedrijfseconomie en -Beleid (MIBEB): Accenture –
Akkermans & Partners – Axis – Barry Callebaut – BD myShopi – Beobank – 
BMW Group Belux – Capgemini – Colruyt Group – Crosspoint Solutions – Decathlon –
Ensur – everis Belgium – EY – Hays – Hilti – Ingenico ePayments – JooS Consulting & PZ –
KPMG – KU Leuven – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Mazars Bedrijfsrevisoren –
Moore Stephens – Nestlé – Ormit – Page Personnel – Toyota Motor Europe – 
Randstad – United Parcel Service Belgium – Van Marcke – Vente-Exclusive.com –
Walters People

7

8317_BRO_JOBFAIR_BXL.qxp_8317_BRO_JOBFAIR_BXL.qxp  20/02/17  13:43  Pagina 7



• Master in de Toegepaste Taalkunde (talen): Accenture – Axis – Barry Callebaut –
BD myShopi – Beobank Colruyt Group – Decathlon – Hays – Ingenico ePayments – 
Jan De Nul – KU Leuven – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Mazars Bedrijfsrevisoren –
Nestlé – Page Personnel – Randstad – Robert Half – Van Marcke – Vente-Exclusive.com –
Walters People

• Master of Business Administration (BA): Barry Callebaut – BMW Group Belux –
Capgemini – Crosspoint Solutions – Decathlon  – Delaware Consulting – Ensur – 
everis Belgium – Hays – Ingenico ePayments – KPMG – KU Leuven – Mainfreight – 
Makro Cash & Carry Belgium – Nestlé – NGA HR – Ormit – TMC Science & Technology – 
Toyota Motor Europe – United Parcel Service Belgium – Walters People

• Master in International Business Economics and Management (MIBEM): 
Barry Callebaut – BMW Group Belux – Capgemini – Crosspoint Solutions – Decathlon  –
Ensur – everis Belgium – Hays – Ingenico ePayments – KPMG – KU Leuven – 
Mazars Bedrijfsrevisoren – Makro Cash & Carry Belgium – Nestlé – Ormit – 
Toyota Motor Europe – United Parcel Service Belgium – Walters People

• Bachelor Bedrijfsmanagement (Bedrijfsmgmt): AG Insurance – Akkermans & Partners
– AXA – Axis – Barry Callebaut – BD myShopi – Beobank – BNP Paribas Cardif België –
Colruyt Group – Crosspoint Solutions – Decathlon – Deloitte – EASI NV – everis Belgium –
EY – Federale Verzekering – Fiducial – FOD Financiën – Hays – Hilti – Ingenico ePayments
– Jan De Nul – JooS Consulting & PZ – KBC – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke
Ziekenfondsen – Mainfreight – Moore Stephens – Nestlé – Page Personnel – Randstad –
Robert Half – SBB Accountants & Adviseurs – Structura.biz – TriFinance – United Parcel
Service Belgium – Van Marcke – Vente-Exclusive.com – Walters People

• Bachelor Office Management (OM): Barry Callebaut – AG Insurance – Akkermans &
Partners – Axis – BD myShopi – BNP Paribas Cardif België – BMW Group Belux – 
Colruyt Group – Decathlon – Deloitte – FOD Financiën – Hays – Ingenico ePayments –
JooS Consulting & PZ – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen – 
Moore Stephens – Nestlé – Randstad – Van Marcke – Robert Half – Vente-Exclusive.com –
Walters People

• Bachelor Toegepaste Informatica (TI): Barry Callebaut – Accenture – AG Insurance –
AXA – BD myShopi – Capgemini – Colruyt Group – Crosspoint Solutions – Decathlon  –
Delaware Consulting – Deloitte – Devoteam – EASI NV – everis Belgium – EY – 
FOD Financiën – Hays – iAdvise Group – Ingenico ePayments – Jan De Nul – KBC –
KPMG – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen – Mazars
Bedrijfsrevisoren – Moore Stephens – Nestlé – NGA HR – Randstad – Realdolmen –
Robert Half – Siemens – Sopra Banking – Van Marcke – Walters People

• Bachelor Sociaal Werk – afstudeerrichting personeelswerk (personeel): Axis –
Barry Callebaut – BD myShopi – Colruyt Group – Decathlon – Fiducial – Hays –
JooS Consulting & PZ – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen – 
Nestlé – Randstad – Van Marcke – Walters People
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• Postgraduaat Bedrijfscommunicatie (bedrijfscomm.): Accenture – AG Insurance –
Barry Callebaut – BD myShopi – Beobank – BMW Group Belux – Colruyt Group –
Decathlon – Deloitte – EASI NV – FOD Financiën – Hays – Hilti – Ingenico ePayments –
JooS Consulting & PZ – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen – 
Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Moore Stephens – Nestlé – Page Personnel –
Robert Half – Structura.biz – Vente-Exclusive.com – Walters People

• Postgraduaat in Marketingmanagement (Mkt. Mgmt): Accenture – AG Insurance –
Barry Callebaut – Beobank – BD myShopi – BMW Group Belux – Colruyt Group –
Crosspoint Solutions – Decathlon – Delaware Consulting – Deloitte – FOD Financiën –
Hays – Hilti – Ingenico ePayments – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke
Ziekenfondsen – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Moore Stephens – Nestlé – 
Page Personnel – Randstad – Robert Half – Toyota Motor Europe – Vente-Exclusive.com –
Walters People

• Postgraduaat HRM: Accenture – AG Insurance – Axis – Barry Callebaut –
BD myShopi – Capgemini – Colruyt Group – Decathlon – Delaware Consulting – 
Deloitte – FOD Financiën – Hays – Ingenico ePayments – JooS Consulting & PZ – 
KU Leuven – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Nestlé – NGA HR –
Page Personnel – Randstad – Robert Half – Walters People

• Postgraduaat in Digitale Marketing en Communicatie (Dig. Mkt. & Comm.):
Accenture – AG Insurance – Axis – Barry Callebaut – Beobank – BD myShopi – 
Capgemini – Colruyt Group – Crosspoint Solutions – Decathlon – Delaware Consulting –
Deloitte – FOD Financiën – Hays – Hilti – KBC – KU Leuven – Landsbond Onafhankelijke
Ziekenfondsen – Lidl – Makro Cash & Carry Belgium – Nestlé – NGA HR – Page Personnel –
Randstad – Robert Half – Vanden Borre – Vente-Exclusive.com – Walters People

• Postgraduaat in Finance & Securities (Fin. & Sec.): Accenture – AG Insurance –
Akkermans & Partners – Axis – Barry Callebaut – BD myShopi – Beobank – Decathlon  –
Delaware Consulting – Deloitte – Ensur – Federale Verzekering – FOD Financiën – Hays –
Ingenico ePayments – JooS Consulting & PZ – KBC – KPMG  – KU Leuven – Lidl – 
Makro Cash & Carry Belgium – Mazars Bedrijfsrevisoren – Moore Stephens – Nestlé –
Page Personnel – Randstad – Robert Half - TriFinance – Vente-Exclusive.com –
Walters People

• Postgraduaat in Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk (Fisc. Recht & Fisc. Prakt.):
Accenture – AG Insurance – Akkermans & Partners – Axis – Barry Callebaut – BD myShopi
– Beobank – Decathlon – Deloitte – EY – Federale Verzekeirng – Fiducial – FOD Financiën
Hays – Ingenico ePayments – KPMG – KU Leuven – JooS Consulting & PZ – Lidl – 
Makro Cash & Carry Belgium – Mazars Bedrijfsrevisoren – Moore Stephens – Nestlé –
Page Personnel – Randstad – Robert Half – SBB Accountants & Adviseurs – VGD –
Walters People
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ACCENTURE 
ADRES: Waterloolaan 16, 1000 Brussel

CONTACT: Stéphanie Callebaut (stephanie.callebaut@accenture.com)

WEBSITE: www.experience.accenture.be

SECTOR: Consulting – Strategy

WERKTALEN: Engels – Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of
services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched experience
and specialized skills across more than 40 industries and all business functions – underpinned by the world’s
largest delivery network – Accenture works at the intersection of business and technology to help clients improve
their performance and create sustainable value for their stakeholders. With approximately 394,000 people serving
clients in more than 120 countries, Accenture drives innovation to improve the way the world works and lives.
Visit us at www.accenture.com.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MPM, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors: TI;
Postgrad.: alle profielen.

Overzicht van de aanwezige bedrijven
op de jobfair

Overview of the companies that will
attend the job fair
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AG INSURANCE 
ADRES: E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

CONTACT: Natacha Jevtic (natacha.jevtic@aginsurance.be)

WEBSITE: www.jobs.aginsurance.be

SECTOR: Verzekeringen/ Insurance

WERKTALEN: Engels – Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Supporters van het Leven. Waarom vind jij dat een verzekeringsmaatschappij bestaat:
Als vangnet in nood? Als zekerheid om op terug te vallen als je ouder wordt? Als steun bij ongelukken?
Allemaal juist. Maar voor ons gaat dat niet ver genoeg. Want wij vinden dat een verzekeraar je vooral
moet aansporen om er volop voor te gaan. Om keihard te leven zonder zorgen. Want we’ve got your back.
Daarom zijn wij supporters van het leven. Ben jij dat ook? We verwelkomen dit jaar opnieuw heel wat afgestudeerde
bachelors en masters. Check onze verschillende trainee programma’s op jobs.aginsurance.be!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM, TI;
Postgrad.: alle profielen.

AKKERMANS & PARTNERS 
ADRES: Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen

CONTACT: Asli Bassozen (aslibassozen@akkermanspartners.be)

WEBSITE: www.akkermanspartners.be/

SECTOR: Verzekeringen/ Insurance - Consulting

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Akkermans & Partners is de specialist in het leveren van personele dienstverlening aan
de hele verzekeringssector. Met onze ploeg van verzekeringsconsultants bieden wij ondersteuning aan onze klanten,
verzekeringsmaatschappijen of verzekeringsmakelaars. Wij ondersteunen onze klanten op 3 domeinen: Operationele
ondersteuning (productie- en schadebeheer), Projectondersteuning (testing en analyse) en Interim Management.
Vandaag zijn we dringend op zoek naar enthousiaste junior consultants om onze ploeg te versterken! We bieden je
een dynamische job aan, vol afwisseling, groeikansen en leerpotentieel. Een job waarin je je niet snel kan vervelen
en zeker niet kan vastroesten. Een mooi loonpakket met tal van andere voordelen waaronder een optie tot
bedrijfswagen. Starten als Junior Consultant bij Akkermans & Partners is de ideale manier om richting te geven aan
een dynamische carrière in de verzekeringswereld. Ben je flexibel en heb je interesse in de verzekeringssector!?
Dan ontmoeten we je graag!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM;
Postgrad.: Fin. & Sec.; Fisc. Recht & Fisc. Prakt.

11

8317_BRO_JOBFAIR_BXL.qxp_8317_BRO_JOBFAIR_BXL.qxp  20/02/17  13:43  Pagina 11



AXIS 
ADRES: Luxemburgstraat 19-21, 1000 Brussel

CONTACT: Heidi Vergauwe ( heidi.vergauwe@axis.jobs)

WEBSITE: www.axis.jobs

SECTOR: rekrutering en selectie

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Axis is gespecialiseerd in de rekrutering en selectie van financiële, administratieve en
juridische profielen voor tijdelijke en vaste jobs. Sinds haar oprichting is Axis uitgegroeid tot de gespecialiseerde,
vaste partner van tal van banken, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen, alsook van
gerenommeerde multinationals en KMO’s. Ben je pas afgestudeerd of heb je al een eerste werkervaring achter
de rug? Ben je op zoek naar een vaste functie of wil je de afwisseling van tijdelijke jobs? Helemaal op maat van
jouw ambities en competenties geven onze consultants je advies over welke functies en organisaties het best bij
jou passen. Aarzel niet om ons een bezoekje te brengen en neem alvast een kijkje op onze website: www.axis.jobs of
www.axislegal.jobs

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt,
OM, Personeel; Postgrad: HRM, Dig. Mkt & Comm., Fin. & Sec, Fisc. Recht & Fisc. praktijk. 

AXA Belgium 
ADRES: Vorstlaan 25, 1170 Brussel (Watermaal Bosvoorde)

CONTACT: Charlotte Jacobs (charlotte.jacobs@axa.be) 

WEBSITE: www.axa.be

SECTOR: Verzekeringen/ Insurance

WERKTALEN: Engels – Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: AXA is een wereldleider in de verzekeringssector en engageert zich in de bescherming van
particulieren en bedrijven in 56 landen. Onze benadering van financiële bescherming is dan ook uniek: onderzoek
ondersteunen, anticiperen op risico’s, preventie maar ook bijstand verlenen en slachtoffers op lange termijn op een
menselijke en gepersonaliseerde manier begeleiden. In België geven 4.440 medewerkers elke dag het beste van
zichzelf om 2,8 miljoen klanten gerust hun leven te helpen leven. AXA past een bedrijfscultuur toe die gebaseerd
is op vertrouwen en prestatie, en wil iedereen de kans geven om te groeien. Dit in een flexibele werkomgeving.
We zijn een inclusief bedrijf en dragen diversiteit en een sterk Corporate Responsibility beleid hoog in het vaandel.
Tussen nu en 2017 zullen alle medewerkers van AXA Belgium overgaan naar het nieuwe werken, zowel in Brussel
als in onze regionale vestigingen. In 2017 zal ons nieuw hoofdkwartier verhuizen van de Vorstlaan naar Troon,
in het centrum van Brussel.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, TI.
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BARRY CALLEBAUT BELGIUM
ADRES: Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke

CONTACT: Emmelien Van der Elst (emmelien_van_der_elst@barry-callebaut.com)

WEBSITE: www.barry-callebaut.com

SECTOR: B2B Food Industry

WERKTALEN: Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Barry Callebaut is one of the most exciting and dynamic global companies in the food
industry today. Our broad range of products and services span all aspects from cocoa sourcing to fine chocolate
products, which are loved by people of all ages worldwide. We are passionate about our business and work hard
every day to ensure that there is enough chocolate in the world. Nothing is more important to our success than the
combined expertise of more than 9000 Barry Callebaut employees around the world. In addition to sharing a passion
for chocolate, Barry Callebaut employees live our other corporate values every day - customer focus, entrepreneurship,
integrity and team spirit. Engaging and developing our employees is the key to our success. Because our business
focus is so broad, the scope of career opportunities within Barry Callebaut can cover many functional areas.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen.

BDMYSHOPI
ADRES: De Kleetlaan 12B, 1831 Diegem

CONTACT: Michelle Clukkers (michelleclukkers@yahoo.com)

WEBSITE: www.bdmyshopi.com

SECTOR: Media – marketing – distributie 

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: BDmyShopi is een innovatieve speler in de media sector en al jaren marktleider in huis-
aan-huis bezorging van ongeadresseerde drukwerken. Via ons omni-channel promoplatform bieden we toegevoegde
waarde aan de consument dankzij on- en offline kanalen. We bieden een dynamische en creatieve werkomgeving
waar je elke dag een zichtbare bijdrage kan leveren aan je eigen ontwikkeling en die van je bedrijf. Passie, respect
en professionalisme zijn voor ons sleutelelementen voor een samenwerking. Hecht je veel belang aan persoonlijke
groei en carrièremogelijkheden, dan hebben wij voor jou zeker boeiende diverse uitdagingen. Unieke personen
verdienen namelijk unieke perspectieven. Meer info over onze organisatie op onze webpagina: www.bdmyshopi.com 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MPM, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors:
alle profielen; Postgrad.: alle profielen.
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BEOBANK 
ADRES: Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

CONTACT: Céline Bodeux (celine.bodeux@beobank.be)

WEBSITE: www.beobank.be

SECTOR: Bank

WERKTALEN: Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Pas afgestudeerd (m/v)? Laat u verleiden door de ervaring, de betrouwbaarheid en het
optimisme van een bank waar wederzijds respect en communicatie centraal staan. Vertel ons meer over uw
vaardigheden of ontdek meer over Beobank en de carrièremogelijkheden die we bieden op: www.beobank.be.
Een werkgever wiens optimisme aanstekelijk werkt, dat is echt eens iets anders!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt;
Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, Dig. Mkt & Comm., Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.

BDO 
ADRES: Leonardo Da Vincilaan 9, Box E.6, 1935 Zaventem

CONTACT: Valérie Coolens (hrm@bdo.be)

WEBSITE: jobs.bdo.be

SECTOR: Audit, Accounting, Tax & Consulting

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels

KORTE BESCHRIJVING: Bij BDO zoeken 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 van financiële en fiscaal-
juridische consultancy. Wij dragen een aantal troeven hoog in het vaandel en besteden de nodige aandacht aan uw
carrièreperspectief en opleidingsmogelijkheden. BDO is o.m. gespecialiseerd in Audit, Tax en Accounting en heeft
verschillende vestigingen over heel België. Binnen één van onze disciplines krijg je als starter de kans om je te
ontplooien als generalist en word je al snel actief betrokken in de verschillende klantendossiers. Is jouw interesse
gewekt om deze bruisende organisatie te vervoegen? Solliciteer dan snel online of neem een kijkje op onze website
voor meer info.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Alle profielen: zowel prof. bachelors, masters als postgrad. 
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BNP PARIBAS CARDIF BELGIË 
ADRES: Bergensesteenweg 1424, 1070 Anderlecht

CONTACT: Geneviève Courtoy (hrd@cardif.be)

WEBSITE: www.bnpparibascardif.be/

SECTOR: Verzekeringen/ Insurance

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Sinds 1989 is BNP Paribas Cardif actief in België. BNP Paribas Cardif België is een
nicheverzekeraar. We hebben veel ervaring met verzekeringen die de terugbetaling van uw hypotheeklening,
consumentenkrediet of investeringskrediet veiligstellen. BNP Paribas Cardif mag zich op dit domein de absolute
specialist noemen. Momenteel tellen we in BNP Paribas Cardif België 98 medewerkers. BNP Paribas Cardif Groep
werd in 1973 opgericht in Frankrijk en is vandaag actief in 36 landen met een sterke positie in Europa, Azië en
Latijns-Amerika.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM.

BMW GROUP BELUX 
ADRES: Lodderstraat 16, 2880 Bornem

CONTACT: Sharon Decorte (Sharon.Decorte@partner.bmw.be)

WEBSITE: www.bmw.be/nl/footer/q-and-a/jobs/inleiding.html

SECTOR: Automobielsector

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: BMW is op zoek naar getalenteerde nieuwe medewerkers met een passie voor de
automobiel sector. Wie houdt van innovatie, unique driving pleasure en gek is op alles wat met BMW te maken heeft,
is bij ons beslist aan het juiste adres. Marketing, Sales of Finance? Bij BMW hebben we voor elk wat wils.
Grijp je kans en solliciteer nu. Misschien tot binnenkort... 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM; Prof. Bachelors: OM;
Postgrad.: bedrijfscomm., Mkt mgmt.
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CAPGEMINI BELGIUM NV 
ADRES: Bessenveldstraat 19, 1831 Diegem

CONTACT: Sylvie Erb (sylvie.erb@capgemini.com)

WEBSITE: www.be.capgemini.com

SECTOR: ICT Consultancy

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: With almost 180.000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world’s
foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported in 2015 global revenues
of EUR 11.9 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology and digital
solutions that fit their needs, enabling them to achieve innovation and competitiveness. A deeply multicultural
organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaboration Business Experience and draws
on Rightshore, its worldwide delivery model. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB; Prof. Bachelors: TI.;
Postgrad.: HRM, Dig. Mkt & Comm.

COLRUYT GROUP SERVICES 
ADRES: Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

CONTACT: Sofie Cammerman (sofie.cammerman@colruytgroup.com)

WEBSITE: www.jobs.colruytgroup.com

SECTOR: Distributiesector – Retail 

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Colruyt Group, dat is meer dan je denkt: Zoek je variatie, ruimte voor jouw ideeën of een
gezonde dosis inspiratie in je werk? Bij Colruyt Group vind je het allemaal … en meer! We zijn de grootste retailer
van België, produceren groene energie, hebben een eigen wijnbottelarij, maken heerlijke zelfgebrande koffie …
En dat is nog maar een kleine greep uit al onze activiteiten. Onze winkelmedewerkers kent iedereen uit de winkels
van bijvoorbeeld Colruyt, OKay of Bio-Planet. Maar wist je dat we ook heel wat andere specialisten in huis hebben:
ingenieurs, financiële specialisten, technici, digitale experten, analysten, marketeers, … noem maar op.
Onze bijna 30.000 medewerkers gaan elke dag nieuwe uitdagingen aan. Heb jij ook zin in een eigenzinnige job
met ruime carrière- en doorgroeimogelijkheden? Als starter krijg je bij Colruyt Group alle kansen die je verdient.
Ontdek op startatcolruytgroup.be hoe jouw talenten bij ons het beste tot hun recht komen.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Master: HW, HI, MPM, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, OM, TI, Personeel; Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, HRM, Dig. Mkt & Comm.
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CREDENDO 
ADRES: rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussel

CONTACT: Karen Jordens (selection-be@credendo.com)

WEBSITE: www.credendogroup.com

SECTOR: Export/Kredietverzekeringen

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Credendo is de vierde Europese kredietverzekeringsgroep en dekt risico’s wereldwijd. 
We zijn aanwezig op het hele continent en actief in alle segmenten van de kredietverzekering. Onze missie is het
ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties,
borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in 
het buitenland. Als dienstverlenende organisatie is onze medewerker onze grootste troef. We doen dus alles om 
ons menselijk kapitaal te versterken door hun talenten te ontwikkelen. Wie bij ons aan de slag gaat, bieden wij 
een afwisselende uitdagende functie die wordt gekoppeld aan een praktijkgerichte opleiding.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Master: HW (Acct, F&R), HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt
(AF, FV), TI
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CROSSPOINT SOLUTIONS 
ADRES: Veldkant 33a, 2550 Kontich

CONTACT: Saskia De Maeyer (saskia.demaeyer@csps.be)

WEBSITE: www.crosspoint-solutions.be

SECTOR: ICT

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Crosspoint Solutions, part of the Cronos group, is a cluster of 50 companies specialised
in Business Intelligence, CRM solutions, web/application development and Digital Marketing/Growth Hacking.
In BI we have knowledge centers in Big Data (Hadoop), Master data management, Data Science, Cognos, SAS, SAP,
Oracle, Microsoft, Microstrategy, Tableau, Birst and Qlikview. Our CRM knowledge centers are focused on Microsoft
and Salesforce.com and they are backed up by Digital Marketing and growth hacking agencies in our group.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, TI; Postgrad.: Dig. Mkt & Comm., Mkt mgmt
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DECATHLON BELGIUM NV 
ADRES: Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere

CONTACT: Stijn Van Damme (stijn.vandamme@decathlon.com)

WEBSITE: www.decathlon.be

SECTOR: Sport – Retail – Logistiek 

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Decathlon, een innoverende onderneming (en merken) voor het genoegen van alle sporters.
Bij Decathlon beleven we met 60.000 medewerkers dagelijks onze gemeenschappelijke ambitie: “het plezier en
de voordelen van het sporten toegankelijk maken voor een zo’n groot mogelijk publiek”. In alle landen waar wij
aanwezig zijn delen we een sterke en unieke ondernemingscultuur die wordt versterkt door onze twee waarden:
vitaliteit en verantwoordelijkheid. Bij Decathlon staat innovatie centraal in onze activiteiten: van onderzoek, ontwerp,
design, productie en logistiek tot verkoop. De teams van onze twintig Passiemerken steken al hun energie, altijd
tegen een zo’n laag mogelijke prijs. Deze producten zijn bedoeld voor alle sportliefhebbers, van beginners tot
ervaren sporters, en zijn exclusief beschikbaar bij Decathlon. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen.

DELAWARE CONSULTING 
ADRES: Kapel Ter Bede 86, 8500 Kortrijk

CONTACT: Tomas Castro (tomas.castro@delawareconsulting.com)

WEBSITE: www.delawareconsulting.be

SECTOR: ICT consulting

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Delaware Consulting is a fast growing, global consultancy firm providing advanced
solutions and services to organizations striving for a sustainable, competitive advantage. As a prime partner for SAP
and Microsoft, Delaware Consulting centers its activities around three main pillars: operational excellence, business
insights and customer experience. Delaware Consulting employs more than 1,300 professionals across 24 regional
offices in Europe, the Middle East, Asia and the Americas. True to its 'Combining Strengths, Delivering Solutions'
credo, Delaware Consulting forges value-adding partnerships with its customers. By co-creating, delivering and
managing end-to-end solutions, the company contributes to the success of its clients. This combination of a
conceptual, process-oriented approach, many years' experience and profound technological knowledge has earned
Delaware Consulting numerous certification titles, including Gold Certified Microsoft, Gold SAP, Gold Business
Objects and OpenText Select partner.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MPM; Prof. Bachelors: TI; Postgrad.:
Mkt. mgmt, HRM, Dig. Mkt & Comm., Fin. & Sec. 
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DELOITTE 
ADRES: Berkenlaan 8B, 1831 Diegem

CONTACT: Laetitia Sacré (lsacre@deloitte.com)

WEBSITE: www.deloitte.be

SECTOR: Audit, Enterprise Risk Services, Tax, Accountancy, Consulting, Financial Advisory Services

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels

KORTE BESCHRIJVING: Deloitte is the leading audit and consulting practice in Belgium. More than 3.000 people
in 11 offices across the country serve national and international companies, from small and middle businesses,
to public sector and non-profit organisations. We are structures in five competencies: Audit & Enterprise Risk
Services, Accountancy, Tax, Financial Advisory Services and Consulting. Deloitte stands for talent and it show in
everything we do. We distinguish ourserlves not only by our qualities as a Belgian market leader but also by the
values we share every day with our employees and clients throughout the world. You will be coached to develop your
expertise and you will gradually take up client responsibilities. Deloitte stands for a young, open and entrepreneurial
environment and is a great place to start and grow in your career. At Deloitte you are never on your own, we are
behind you all the way!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM, TI;
Postgrad.: alle profielen.
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DEVOTEAM 
ADRES: Belgicastraat 17, 1930 Zaventem

CONTACT: Amina Fobelets (Amina.fobelets@devoteam.com)

WEBSITE: www.devoteam.be

SECTOR: ICT Consultancy

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels

KORTE BESCHRIJVING: Being part of the Devoteam Group with almost 3600 employees active in more than
20 countries, Devoteam in Belgium is a leading ICT service company. With more than 200 highly skilled experts
Devoteam in Belgium. Respect, Frankness, Passion these are the pillars on which Devoteam builds. As a specialist in
Digital transformation, we have a strong focus on our customers and innovative solutions. We have challenging and
diversified jobs in an international and fast growing company. Our employees should feel themselves good with us.
Therefore we attach importance to a good atmosphere within the company in which it is pleasant to work.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HI; Prof. Bachelors: TI.
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EASI NV
ADRES: Kolonel Begaultlaan 1, 3000 Leuven

CONTACT: Annelies Verbruggen (a.verbruggen@easi.net)

WEBSITE: www.easi. net

SECTOR: IT

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: EASI, verkozen tot Best Workplace 2014, 2015 & 2016, is een uitgever van beheers -
software, realiseert ontwikkelingsprojecten voor mobiele applicaties en softwaretoepassingen en biedt
IT-infrastructuuroplossingen en -diensten, zowel on premise als in de cloud. EASI bestaat al 17 jaar en heeft
170 medewerkers in de filialen in Nijvel, Leuven, Gent, Luik, Luxemburg en Parijs. EASI is een bloeiend, stabiel
bedrijf dat veel kansen biedt aan recent afgestudeerden door tal van opleidingen, ruimte voor initiatief en een
interessant salarispakket (o.a. bedrijfswagen, tankkaart, verzekeringspakket,...). Onze medewerkers in enkele
trefwoorden: enthousiast, positief ingesteld, dynamisch, verantwoordelijk, ondernemend en geëngageerd.
Zin om een ambitieus team te vervoegen? Neem dan de uitdaging van EASI aan!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, TI;
Postgrad.: Bedrijfscomm.

ENSUR 
ADRES: Koningin Paolaplein 11/6, 1083 Brussel

CONTACT: Jelle Rheinhard (jelle.rheinhard@ensur.be)

WEBSITE: www.ensur.be

SECTOR: Verzekeringen/Insurance

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Ensur is a young Project Management and Consulting company with an exclusive focus on
the Insurance sector. Ensur was founded in August 2014 by five professionals combining an impressive Insurance
track record; more than 75 years that is! At this specific moment, Ensur counts more than 20 Ensur members
(partners, employees and contractors). Our mission is simple yet ambitious: to help insurers with whatever challenges
they face. Pressure from regulators, ever more demanding customers and intermediaries, processes lacking
efficiency, systems having difficulties to cope with rapidly changing business reality: you name it, Ensur can help!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM; Postgrad.: Fin. & Sec.
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EVERIS BELGIUM 
ADRES: Rue de Spa 8, 1000 Brussel

CONTACT: Liselotte Dierick (liselotte.dierick@everis.com)

WEBSITE: www.everis.com

SECTOR: ICT Consultancy

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Everis is a dynamic, growing and ambitious consulting, IT and professional services firm.
We employ worldwide more than 17.000 people and keep on growing, with a 20% annual growth on average.
Everis is part of NTT Data, the 6th biggest IT Service Company in the world with more than 100.000 professionals
and a turnover of more than 15 billion euros. The Belgian office was set up in 2010 and currently we have more
than 350 people working for the European Institutions and in the Private Sector (Banking, Insurance, Industry).
Areas of expertise are business consulting, implementation, infrastructure services, ITO and BPO. We at everis
make the difference by being close to our clients, exceeding expectations, managing proactively our projects and
customers and focusing on quality and selecting employees with the right mindset to make our company grow.
The Group has the ambitious goal to position within the TOP 3 worldwide.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, TI.
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ERNST & YOUNG (EY) BELGIUM 
ADRES: De Kleetlaan 2, 1831 Diegem

CONTACT: Emilie Thijs (emilie.thijs@be.ey.com)

WEBSITE: www.ey.com/careersbelgium

SECTOR: Audit, Accountancy, Tax, Advisory 

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and
quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over.
We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play
a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. Visit us at
www.ey.com/careersbelgium. With this breadth of service offerings you have the opportunity to develop your career
through a variety of experiences, mentoring and formal learning to ensure our employee value proposition:
“Whenever you join, however long you stay, the exceptional EY experience lasts a lifetime”, is a reality.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MPM, MIBEB; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt,
TI; Postgrad.: Fisc. Recht & Fisc. Prakt.
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FEDERALE VERZEKERING 
ADRES: Stoofstraat 12, 1000 Brussel

CONTACT: Saskia De Dobbeleer (saskia.dedobbeleer@federale.be)

WEBSITE: www.federale.be

SECTOR: Verzekeringen/Insurance

WERKTALEN: Frans – Nederlands

KORTE BESCHRIJVING: Als Federale Verzekering onderscheiden we ons door onze originele en zelfstandige
structuur van het type “onderlinge verzekeringsmaatschappij”. Door deze vorm laten wij onze klanten delen in de
winst, de restorno’s. Federale verzekering is dus niet zomaar een verzekeringsmaatschappij. Al meer dan 100 jaar
kiezen we voor de menselijke aanpak, en dat voel je, ook als werknemer. Zo beheren al onze collega’s hun dossiers
van A tot Z. Op die manier krijgt iedereen de kans om een brede vakkennis op te doen. En zoals we dicht bij onze
klanten staan, werken we ook nauw samen met elkaar. Je werkplek is een karaktervol gebouw in het centrum van
Brussel, vlakbij de bruisende Grote Markt en het Centraal Station.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt; Postgrad.:
Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.

FIDUCIAL 
ADRES: Louizalaan 148, 1050 Brussel

CONTACT: Emilie Buelens (emilie.buelens@fiducial.net)

WEBSITE: www.fiducial.be

SECTOR: Accountancy – Fiscaliteit 

WERKTALEN: Frans – Nederlands

KORTE BESCHRIJVING: Bij FIDUCIAL Accountancy vindt u niet enkel accountants die uw boekhouding verzorgen,
uw jaarrekeningen opmaken en u bij uw boekhoudkundige verplichtingen begeleiden. Onze accountants zijn ook uw
persoonlijke adviseurs die oplossingsgericht advies leveren, rekening houdend met uw specifieke activiteitsbranche
of situatie. Zij verstrekken relevante en leesbare informatie om u te helpen als ondernemer de juiste beslissingen
te nemen, uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en uw resultaten te verbeteren.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, Personeel;
Postgrad.: Fisc. Recht & Fisc. Prakt.
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FOD FINANCIËN 
ADRES: Koning Albert II laan, 33/70, 1030 Brussel

CONTACT: Claude Steenmans (claude.steenmans@minfin.fed.be)

WEBSITE: www.finances.belgium.be

SECTOR: Administration - Taxes 

WERKTALEN: Frans – Nederlands

KORTE BESCHRIJVING: Spot your job @ Federal Public Service of Finance 
The Belgian Federal Public Service of Finance administers the means to fulfil the collective needs of our society.
Thanks to the united efforts of our teams, citizens can rely upon the correct and just calculation and perception 
of taxes, fiscal duties etc. All these means are divided up to finance our infrastructure, education, security, social
benefits. Selor, the Federal Selection Office, will soon announce a few vacancies within the Belgian Federal Public
Service of Finance. There is a variety of jobs and you don’t need to be specialized in fiscal matters to take part. 
Your general education, your potential, your interests and motivation, experiences you may have acquired: those count
for us! If you want to read a few testimonials of people of our different divisions, be sure to surf to www.jobfin.be.
More questions? Let's visit us on the stand. You will be warmly welcomed when joining us!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM, TI;
Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, HRM, Dig. Mkt & Comm., Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.
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HAYS 
ADRES: Louizalaan 149, 1050 Brussel

CONTACT: Lore Van Roy (lore.vanroy@hays-response.be)

WEBSITE: www.hays-response.be

SECTOR: Werving en selectie 

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Hays, recruiting experts worldwide, is een internationale speler in rekrutering en selectie.
In België is Hays een gevestigde waarde in 14 divisies en 11 kantoren nationaal, waaronder Zaventem, Brussel en
Antwerpen. Door onze ambitie en passie voor mensen kiezen wij bewust om te investeren in de toekomst. De jonge
professionals van morgen verdienen vandaag de kans om zich te ontplooien. Met onze gespecialiseerde expertise en
breed netwerk maken wij het verschil voor klant en kandidaat, door hen met passie te helpen in hun zoektocht naar
een nieuwe job. Op zoek naar een stage? Ook dit is mogelijk bij Hays! Een stage binnen één van onze talrijke divisies
is een ideale springplank voor je verdere carrière! Op zoek naar een eerste of nieuwe werkervaring? Maak kennis
met onze verschillende divisies, waarbij elke consultant je met veel plezier zal verder helpen in de zoektocht naar
een nieuwe uitdaging: Banking & Insurance; Legal; Construction & Communications; Engineering; Executive; Finance
& Accounting; HR; IT; Life Sciences; Office Support; Purchase & Logistics; Retail; Sales & Marketing; Senior Finance.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen
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HILTI 
ADRES: Broekooi Z4 220, 1730 Asse

CONTACT: Ines Dedapper (ines.dedapper@hilti.com)

WEBSITE: www.hilti.be

SECTOR: Toeleverancier voor de bouw

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Hilti is toeleverancier van technologisch toonaangevende producten, software en diensten
voor de bouwsector. Bij Hilti werken meer dan 23.000 mensen in meer dan 120 landen. Hilti is een geweldige 
plek om te laten zien wat je in je mars hebt. Bij ons kun je bijleren, jezelf ontwikkelen en bouwen aan je carrière.
We geven je alles wat je nodig hebt om uit te blinken in je rol. Dat gaat van je eigen auto vol gereedschap tot en 
met persoonlijke coaching. We beloven je een uitdagende functie met een grote dosis autonomie binnen een hecht
en uitnodigend team, waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen agenda. Wij vertrouwen erop dat jij doet wat
nodig is om resultaat te boeken. Ga jij net die stap verder, dan word je daarvoor beloond met de beste opleidingen,
ontwikkelingskansen en carrièremogelijkheden.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt;
Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, Digit. Mkt. & Comm.

IADVISE GROUP
ADRES: Veldkant 33B, 2550 Kontich

CONTACT: Frederik Vallaeys (frederik.vallaeys@iadvise.eu)

WEBSITE: www.iadvisegroep.eu

SECTOR: ICT Consultancy

WERKTALEN: Nederlands - Engels 

KORTE BESCHRIJVING: We work to maximise professional excellence and pleasure for ourselves, work hard play
hard. It is our believe that one can only grow professionally by developing personal strength. Therefore, half of all
training and coaching at the iAdvise group is aiming at developing personal and relational skills. The other half is
obviously more technology related like the cloud, Rapid Application Development (with Javascript, Java, Outsystems,
Salesforce, Oracle Apex), platform and security and a strong focus on all Data related technologies. What does an
iAdviser look like? An iAdviser is a learning and creative person, with ambitious dreams. He is respectful towards others,
and loves to combine hard work with a lot of fun. Do you recognise yourself, then don't hesitate and contact us.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Prof. Bachelors: TI. 
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INGENICO EPAYMENTS 
ADRES: Woluwedal 102, 1200 Brussel

CONTACT: Jochen Van Baelen (Jochen.Vanbaelen@ingenico.com)

WEBSITE: https://payment-services.ingenico.com/be/nl

SECTOR: eCommerce

WERKTALEN: Nederlands - Engels

KORTE BESCHRIJVING: Ingenico ePayments is the online and mobile commerce division of Ingenico Group.
We connect merchants and consumers, enabling businesses everywhere to go further beyond today’s boundaries,
creating the future of global commerce. As industry leaders since 1994, our innovative spirit drives us forward
across all channels. We are the trusted partner of over 65,000 small and large merchants who rely on us to make
payments easy and secure for their customers. With advanced data analytics, fraud management solutions and
cross-border commerce expertise, we help merchants optimize their business and grow into new markets around
the world.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM, Talen; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, OM, TI; Postgrad.: alle profielen. 
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JAN DE NUL 
ADRES: Tragel 60, 9308 Hofstade / Aalst

CONTACT: Manon Koutstaal (recruitment@jandenul.com)

WEBSITE: www.jandenul.com

SECTOR: Bouw/Bagger

WERKTALEN: Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: With Jan De Nul Group everyday situations become just that much less commonplace.
We undertake challenging dredging and offshore projects, demanding civil works and innovative environmental
solutions on a daily basis across the world. These are activities that make the everyday a new day! What we do is not
just bigger, but usually means a new approach stretching the boundaries of the technology and people, a challenging
environment for personal development. Thanks to 7000 talented staff who are passionate about their projects we
have established over the years a solid reputation for innovation and reliability, a dependable partner to our clients.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, MPM, Talen; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, TI. 
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JOOS CONSULTING & PZ 
ADRES: Galileilaan 18, 2845 Niel

CONTACT: Joyce Lambreghts (joyce.lambreghts@joosconsulting.be)

WEBSITE: www.joosconsulting.be/nl en www.pz.be/nl

SECTOR: Consultancy (Finance, Accounting, Logistics, HR)

WERKTALEN: Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: JooS Consulting biedt onsite finance en accounting support aan ondernemingen.
Onze consultants werken op projectbasis bij klanten en vangen tijdelijke noden op, bieden ondersteuning en
geven advies. Onze Young Potentials krijgen op deze manier de kans om een zeer brede ervaring op te doen in
verschillende bedrijfsomgevingen en sectoren. PZ biedt onsite HR support aan ondernemingen. Onze consultants
werken op projectbasis bij klanten en vangen tijdelijke noden op, bieden ondersteuning en geven advies.
OnzeYoung Potentials krijgen op deze manier de kans om een zeer brede ervaring op te doen in verschillende
domeinen van HR en dit binnen meerdere bedrijfsomgevingen en sectoren.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, MIBEB; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM,
Personeel; Postgrad.: Bedrijfscomm., HRM, Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt. 

KBC 
ADRES: Havenlaan 2, 1080 Brussel

CONTACT: Isabelle De Meyst (9tolife@kbc.be)

WEBSITE: www.9tolife.be

SECTOR: Financiën/Bank en Verzekeringen

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Kom bij KBC mee het verschil maken. En de toekomst. Als grootste bank-verzekeraar van
hier willen we een broedplaats zijn waar waardevolle ideeën bedacht en uitgevoerd kunnen worden. Ideeën die niet
enkel klanten maar ook een hele samenleving vooruit helpen. Projecten, innovaties en producten waar je mee fier
over kan zijn omdat jij er bij was. Als ‘young graduate’ kan je bij KBC rekenen op een stevige begeleiding en tal van
opleidingen om je volledig te ontplooien. Niet alleen door te leren maar ook door je ideeën kenbaar te maken en
verantwoordelijkheid te nemen. Dat maakt KBC tot een 'fantastische werkplek'. We wonnen dan ook niet voor niets
al verschillende jaren op rij een award als ‘Great Place to Work’. Word jij onze collega en wil je mee aan de toekomst
werken bij KBC? Kom dan langs tijdens het jobevent. En surf vooraf al even naar www.kbc.com/nl/werken-bij-kbc.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, TI; Postgrad.:
Dig. Mkt. & Comm., Fin. & Sec.
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KPMG 
ADRES: Bourgetlaan 40, 1130 Haren

CONTACT: Ineke Van Impe (ivanimpe@kpmg.com)

WEBSITE: www.mykpmg.be

SECTOR: Consulting

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: At KPMG you’ll be appreciated for your professional skills and expertise. We therefor
commit ourselves to encouraging true team spirit and creating an international and dynamic working environment.
Furthermore, as Top Employer, we believe the talents and abilities of our team are the key to our firm’s success and
our focus is on providing you with the best opportunities to learn and develop across the organization. Surrounded 
by a strong team spirit in an international and dynamic work environment, you will be able to share knowledge 
and enrich your career. Besides a competitive remuneration package, we offer you a great number of extra-legal
advantages as well as the opportunity to work for major clients in various industry sectors. We will provide you with
continuous support in your professional development and career opportunities. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/ MIBEM; Prof. Bachelors: TI;
Postgrad.: Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.

27

KU LEUVEN 
ADRES: Parijsstraat 72B, 3000 Leuven

CONTACT: Lieselot Vantornhout (lieselot.vantornhout@kuleuven.be)

WEBSITE: www.kuleuven.be/jobsite

SECTOR: Onderwijs & Onderzoek

WERKTALEN: Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: De KU Leuven is een dynamische en ambitieuze universiteit die internationaal tot de top
behoort inzake kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en innovatie. Als één van de grootste werkgevers van België
bieden we werkgelegenheid aan meer dan 13.000 personeelsleden in een ruime variëteit aan functies.
We zijn een stabiele werkgever met een grote uitstraling in een bruisende studentenstad en ver daarbuiten. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen. 
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LANDSBOND ONAFHANKELIJKE
ZIEKENFONDSEN 

ADRES: Rue Saint-Hubert 19, 1150 Sint-Pieters Woluwe

CONTACT: Elisabeth Buelens (elisabeth.buelens@mloz.be)

WEBSITE: www.mloz.be

SECTOR: Non-profit, gezondheidszorg, verzekeringen

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ - National Association of
Independent Health Insurance Funds) gathers 6 health insurance funds. At present, this pluralist and independent
group insures over 2 million of people. As dynamic and modern health insurers, the Onafhankelijke Ziekenfondsen
have no ties with any political or religious body whatsoever. This enables us to focus on what really matters:
a perfect service towards our members. Do you feel like being a part of this open and fresh company culture?
Then quickly take a look at our website: www.mloz.be!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM, TI,
Personeel; Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, Dig. Mkt & Comm. 

LIDL 
ADRES: Guldensporenpark 90, Blok J, 9820 Merelbeke

CONTACT: Lien Stevens (Lien.Stevens@lidl.be)

WEBSITE: workingatlidl.be

SECTOR: Retail – FastMoving Consumer Goods

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Diploma in handen (of toch bijna)? Trappelend van ongeduld? Van plan om elk project
dat in je gezichtsveld komt te verscheuren alsof je in geen jaren zo graag je tanden in iets gezet hebt? Perfect.
Wat je specialisatie ook is, jouw drive en talent zijn precies wat we zoeken. En onze uitdagingen zijn precies wat jij
nodig hebt bij de start van je carrière. Zin in? Kom langs onze stand of neem een kijkje op durfjijhetaan.be

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MPM, MIBEB, Talen; Postgrad.: alle profielen. 
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MAINFREIGHT 
ADRES: Industriestraat 12, 7041 GD ‘s-Heerenberg, Nederland

CONTACT: Esmee Heuvink (esmee.heuvink@eu.mainfreight.com)

WEBSITE: www.team.mainfreight.com en www.careersatwimbosman.com 

SECTOR: Logistics – Supply Chain 

WERKTALEN: Dutch – English

KORTE BESCHRIJVING: Are you ready for the opportunity to contribute to a passionate, global team?
Are you ready to be challenged, daily? Are you ready to be part of a family who live and breathe excellence and
quality in all they do? We are excited to welcome you to your career at Mainfreight! Mainfreight delivers solutions
in logistics, road transport and sea & airfreight. Our 6,227 team members globally are located in 242 branches,

in 20 countries. To achieve our big ambitions, we are looking for passionate, enthusiastic, smart graduates to join
our global business and contribute our exciting growth. No two days at Mainfreight are the same. Our graduates are
given responsibility from the start, as we want to develop our next generation of leaders. Development of our people
is crucial to our success, and is one of our key values. Come visit our stand and find out how to kickstart your career
with us! Why choose for a Management Traineeship at Mainfreight Europe? A huge benefit of being part of the
Mainfreight Europe team is the ability to change your role without having to change companies! Internal promotion
isn’t just a concept; it is a practice. Our graduates move through different parts of the business to become
Mainfreights future leaders.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt.
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MAKRO CASH & CARRY BELGIUM 
ADRES: Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem

CONTACT: Louise Delhaise (louise.delhaise@makro.be)

WEBSITE: www.makrotraineeship.be

SECTOR: Retail

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Makro Cash & Carry Belgium is een internationale en groeiende onderneming.
Dit laat medewerkers toe een boeiende en afwisselende carrière te ontwikkelen. Bovendien brengen de schaal -
grootte van de winkels en de klantenfocus op B2B en B2C veel uitdagingen en verantwoordelijkheden met
zich mee. Onze cultuur kan je omschrijven als no-nonsens, hands-on en biedt talrijke doorgroeimogelijkheden.
Interesseert de distributiesector je en intrigeert een winkel je? Heb je een commerciële feeling en oog voor klanten
en hun wensen? Heb je alles in je mars om een goede peoplemanager te worden? En heb je bovendien de ambitie
om snel door te groeien naar een leidinggevende functie? Dan is ons traineeship misschien wel iets voor jou!
We verwachten in 2017 voor de 12e keer als TopEmployer gecertificeerd te worden. Wist je trouwens dat we tot
de beste traineeships van de BeNeLux behoren en een bijkomende prijs gewonnen hebben voor ons mentorship?
Ontdek de verhalen van onze trainees via www.makrotraineeship.be

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: alle profielen; Postgrad.: alle profielen.
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MAZARS BEDRIJFSREVISOREN 
ADRES: Marcel Thirylaan 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

CONTACT: Willemien Vanherpe (willemien.vanherpe@mazars.be)

WEBSITE: www.mazars.be en recruitment@mazars.be

SECTOR: Assurance (audit), advisory services, outsourcing

WERKTALEN: Frans - Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Mazars is a different player in audit, accounting, tax and advisory services. We are
innovative and work with multi-disciplinary and integrated teams. We act as a hands-on partner to our customers
and focus on their agenda. Every solution we propose is tailored to our clients’ needs and we offer them individual
and practical support to offer true added value.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB/MIBEM, Talen; Prof. bachelors: TI;
Postgrad.: Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.

MOORE STEPHENS 
ADRES: Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen

CONTACT: Jasmin Van Oerle (jasmin.vanoerle@moorestephens.be) 

WEBSITE: http://career.moorestephens.be

SECTOR: Financial and Business Consulting

WERKTALEN: Nederlands

KORTE BESCHRIJVING: Bij Moore Stephens bouwen we aan een sterke toekomst. Dit doen we door een intensieve
samenwerking tussen gedreven mensen. Wederzijds vertrouwen en kennisdeling staan centraal binnen een vlakke
structuur waar ruimte is voor verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We zijn daarom op zoek naar jonge professionals
die de kans willen grijpen om te leren en zich te ontwikkelen, en die bovendien alles in het werk willen stellen om
onze cliënten te helpen bij de uitbouw van een boeiende onderneming. Jonge professionals die ‘goesting’ hebben
om er samen met anderen echt iets van te maken! Check op onze website hoe je hier deel van kan uitmaken. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, MPM, MIBEB; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM,
TI; Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.
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NESTLE 
ADRES: Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht

CONTACT: Bakhtaoui,Linda (Linda.Bakhtaoui@be.nestle.com)

WEBSITE: www.nestle.be/nl

SECTOR: FMCG

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Nestlé is the world’s foremost Nutrition, Health and Wellness Company. We are committed
to increasing the nutritional value of our products while improving the taste. Well-known brands include MAGGI,
NESCAFE and KIT KAT. Our mission of "Good Food, Good Life" is to provide consumers with the best tasting,
most nutritious choices in a wide range of food and beverage categories and eating occasions, from morning
to night. Naturally, in order to achieve this, the dedication of ambitious and positive people is indispensable.
Nestlé Belgilux has an open, informal and personal culture. Learning from one another is key. There is room for
entrepreneurship and freedom of mind. Teamwork is essential. Nestlé employees have a strong work ethic,
are loyal and proud to work for the company. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MPM, MIBEB/MIBEM, Talen
(Meert. Comm.); Prof. Bachelors: alle profielen; Postgrad.: alle profielen. 

NGA HUMAN RESOURCES 
ADRES: Lenniksebaan 451 (The Crescent Brussels), 1070 Brussels

CONTACT: Juliette Hendrickx (Juliette.hendrickx@ngahr.com)

WEBSITE: www.ngahr.com 

SECTOR: HR - software

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: At NGA Human Resources our mission is to make HR work better. We help organizations
worldwide pioneer digital HR, master payroll, ensure compliance, unlock workforce data, and deliver best-in-class
HR operations. As a result, HR leaders can create better employee experiences, save money, and transform their
organizations. NGA Human Resources offers you a unique chance to build a career in a vibrant, agile and growing
organization, yet one with truly global client relationships and a wide range of opportunities. At NGA, we're dedicated
to our clients, and we operate as a single, global team striving for excellence and innovation in everything we do.
Whether you're looking for an internship, or positions from entry-level through to executive management, talk to NGA
and discover what A World of Opportunity can mean for you. Join our team – apply today!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI; Prof. Bachelors: TI; Postgrad.: HRM
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PAGE PERSONNEL 
ADRES: Marsveldplein 5, 1050 Elsene

CONTACT: Payâm Khalili (payamkhalili@michaelpage.be) 

WEBSITE: www.pagepersonnel.be

SECTOR: Recruitment 

WERKTALEN: Frans - Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Page Personnel Page Personnel is a leading professional recruitment consultancy
specialising in the recruitment of permanent, temporary and temp-to-perm positions on behalf of the world’s 
top employers. We can find a job for you but you can also join our team: Join Page Personnel Why Choose Us? 
At PageGroup, we have five values that have always contributed to our success; take pride, be passionate, never
give up, work as a team and make it fun. Our values and culture are reflected in everything we do, in each of 
our offices across the globe. It’s what sets us apart – join us and you’ll receive the best training, support and
development opportunities throughout your PageGroup career and plenty of rewards for your work. 
Want to lead a team of consultants and see them beat targets every quarter? Want to develop your career
internationally? Want to be the highest biller? All of this can become a reality at PageGroup.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt,
OM; Postgrad.: alle profielen. 

ORMIT 
ADRES: Tervurenlaan 412, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

CONTACT: Jessica-Laura Martin (Jessica-Laura.Martin@ormit.be)

WEBSITE: www.ormit.be

SECTOR: Consultancy – dienstensector; privé-sector

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Traineeships are great. They kickstart your career, immerse you in the real corporate world,
help you build a vast network and grow your versatility. These are all brilliant reasons to embark on one. But there’s
one more. And it’s a crucial one: traineeships propel you from a young professional to a future leader. And that’s
precisely where we stand out. At ORMIT, you get to enjoy an award-winning programme to develop your personal
leadership skills. It’s packed to the brim with challenging projects, great training, coaching by champions and
eye-opening co-learning with your peers. It will help you discover your real strengths and uncover how you can use
them to make a big difference. You’ll build strong foundations for a life-changing career. So why settle for just
another trainee programme,if you can go for ORMIT. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM.
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PEPSICO 
ADRES: Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem

CONTACT: Mie Maertens (Mie.Maertens.Contractor@pepsico.com) 

WEBSITE: www.pepsico.be 

SECTOR: FastMoving Consumer Goods (Food & Beverages Industry)

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: PepsiCo BeLux is part of PepsiCo Group - the second largest food company in the world
with 274,000 employees, activities in 200 countries and net sales of over 66 billion dollars. Our company is often
only associated with Pepsi-Cola, but PepsiCo offers numerous other products on the market. We sell both drinks
(Pepsi, 7UP, Looza, Tropicana, Mountain Dew, Gatorade) as food (Alvalle, Lay's, Smiths, Doritos, Duyvis, Quaker,
Snack a Jacks). PepsiCo provides a demanding, fast-paced environment in a competitive industry, where growth
equals opportunity and fun accompanies the challenge. We invest in our people and help them build their career.
Are you interested in working for our PepsiCo Family? Check our career website at www.pepsicojobs.com

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt (marketing, logist. mgmt), Personeel; Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, HRM, Dig. Mkt & Comm.,
Fin. & Sec. 

PROXIMUS S.A./N.V. 
ADRES: Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel

CONTACT: Linda Huybandt (linda.huybandt@proximus.com)

WEBSITE: www.proximus.com/en

SECTOR: telefonie, internet, televisie en ICT-diensten op netwerkbasis

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: ICT services. Our high-quality interconnected fixed and mobile networks offer access
anywhere and anytime to digital services and data, as well as to a broad offering of multimedia content. We are
investing in future-proof networks and innovative solutions, creating the foundations for sustainable growth. We put
the customer at the heart of everything we do. Our aim is to deliver the best customer experience and to simplify the
customer journey by offering accessible and easy-to-use solutions. We contribute to the economic, social and
environmental development of the society in which we operate.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI
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RANDSTAD 
ADRES: Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel

CONTACT: Michèle Plancquaert (michele.plancquaert@randstad.be)

WEBSITE: www.randstad.be

SECTOR: all round HR leverancier

WERKTALEN: Frans - Nederlands - Engels

KORTE BESCHRIJVING: We match people with companies that will develop their potential; and we match
companies with people that will take business to the next level. Besides regular services such as temporary staffing,
permanent placement (which we call ‘staffing’) and the recruitment of middle and senior managers (search &
selection), we also offer a comprehensive range of other services including: consultants provided on site (Inhouse
services), seconded specialists (Professionals) and specialized HR services (HR solutions). In short, we play a pivotal
role in Shaping the World of Work, our company’s mission.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MPM, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, OM, TI, Personeel; Postgrad.: Mkt mgmt, HRM, Dig. Mkt & Comm., Fin. & Sec., Fisc. Recht & Fisc. Prakt.

PWC 
ADRES: Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

CONTACT: Dorien Philippaerts (dorien.philippaerts@be.pwc.com)

WEBSITE: www.pwcbasecamp.be

SECTOR: Audit, tax en consultancy

WERKTALEN: Frans – Nederlands - Engels

KORTE BESCHRIJVING: At PwC, we’re committed to providing quality audit, tax and consulting services to our
public and private clients in Belgium and internationally. PwC is founded on the principle of creating value through
relationships – it’s a principle that lies at the heart of everything we do and everywhere we are. Serving clients from
strategy through execution: Our value promise starts with our relationship with you. We aim to start building value
from day one. We believe that being able to call on our global network of specialists in 157 countries helps us to
create even greater value for your business and your investments.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI, MIBEB/MIBEM; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, OM, TI; Postgrad.: HRM, Fisc. Recht & Fisc. Prakt.
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REALDOLMEN 
ADRES: A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

CONTACT: Bernard Ghaye (bernard.ghaye@realdolmen.com)

WEBSITE: http://jobs.realdolmen.com/nl/

SECTOR: ICT

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Realdolmen is not a typical ICT company. We don’t start from just a technological
perspective, but instead focus on people, their potential and the results that you want to achieve. Then we work
out the technological aspect. In short: we make ICT work for your business. To get there, together!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Prof. Bachelors: TI.

ROBERT HALF INTERNATIONAL
ADRES: A. Gossetlaan 28A b7, 1702 Groot-Bijgaarden

CONTACT: Jolien Metdenancxt (jolien.metdenancxt@roberthalf.net) 

WEBSITE: www.roberthalf.be

SECTOR: Rekrutering – HR-dienstverlening

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels – Duits 

KORTE BESCHRIJVING: Ben je benieuwd welke jobs misschien wel voor jou zijn weggelegd binnen finance
en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), administratie, logistiek, commerciële
binnendienst, HRM of marketing? Bij Robert Half ben je aan het juiste adres voor een job op maat op tijdelijke of
permanente basis! Interesse? Bezoek onze stand op de beurs of stuur ons je cv! Wij kunnen jouw carrière
ongetwijfeld een ‘kick start’ geven.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, Talen; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt, OM, TI;
Postgrad.: alle profielen.
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SIEMENS 
ADRES: Guido Gezellestraat 123, 1654 Huizingen

CONTACT: Sabrina Mertens (sabrina.mertens.ext@siemens.com)

WEBSITE: www.siemens.com/entry/be/nl/

SECTOR: Industrie, energie, mobiliteit, infrastructuur

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels (Duits is een troef)

KORTE BESCHRIJVING: Al bijna 170 jaar dragen we elke dag opnieuw bij tot de verbetering van de algemene
levenskwaliteit - en dit op tal van domeinen. Met onze passie voor technologie stellen we nieuwe normen en
verleggen we technologische grenzen om duurzame meerwaarde te creëren - voor de maatschappij in haar geheel,
voor onze klanten en voor ieder individu. Onze oprichter Werner von Siemens zou dat 'vindingrijkheid' genoemd
hebben. Vandaag spreken we van 'Ingenuity for life' ofwel inventiviteit voor het leven.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HI, MPM; Prof. Bachelors: TI.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS 
ADRES: Diestsevest 32 bus 1A, 3000 Leuven

CONTACT: Elke Verbruggen (elke.verbruggen@sbb.be)

WEBSITE: www.sbb.be

SECTOR: Economie & Financiën: boekhouding/accountancy & recht

WERKTALEN: Nederlands

KORTE BESCHRIJVING: SBB, het grootste Vlaamse accountants- en advieskantoor. Wij hebben meer dan
400 medewerkers in onze 30 kantoren verspreid over heel Vlaanderen. Samen bieden wij ondernemers uit alle
sectoren een volledige begeleiding inzake accountancy, fiscaliteit en milieureglementering. Daarbij staan deskundig
advies, een gedegen sectorkennis en een persoonlijke service centraal. Vandaag begeleiden wij meer dan
20.000 KMO’s, vrije beroepen en VZW’s in elke fase van hun activiteit. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt; Postgrad.:
Fisc. Recht & Fisc. Prakt.
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STRUCTURA.BIZ 
ADRES: Romeinsesteenweg 566, 1853 Strombeek-Bever

CONTACT: Inge Heyvaert (inge.heyvaert@structura.biz)

WEBSITE: www.structura.biz

SECTOR: Bedrijfsvastgoed/ Real Estate

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Structura.biz is an offshoot of the real estate agency Structura (founded in 1989), originally
dedicated to the residential real estate market on the northern outskirts of Brussels. In 2001, the family business
was divided into two independent departments: Structura Residential with Wouter Neve as CEO, and Structura
Business Property, led by his sister Klara De Neve since 2008. The operational separation was finalised by the name
change of this professional real estate business to Structura.biz -and their move to the town of Strombeek-Bever,
in the shadow of the Heysel stadium. 2016 marks the 15th anniversary of structura.biz, which employs 21 people at
this time. Structura.biz helps both Belgian SMEs and multinational companies established in Belgium to find the best
possible real estate solution. To achieve this the company works on several fronts: the sale and rental of industrial
properties, office buildings and retail businesses as well as advising on investment.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt; Postgrad.:
Bedrijfscomm.

SOPRA BANKING 
ADRES: Avenue de Tervuren, 1150 Brussel

CONTACT: Silvia Di Bono (silvia.dibono@soprabanking.com)

WEBSITE: www.soprabanking.com

SECTOR: IT for the banking sector

WERKTALEN: Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: We are a large multinational with a good family atmosphere. Our consultants work mainly
on projects in Brussels and Antwerp. We have a good career plan and our Sopra Banking University offers interesting
trainings to all of our employees.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW; Prof. Bachelors: TI.
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TOYOTA MOTOR EUROPE 
ADRES: Bourgetlaan 60, 1140 Evere

CONTACT: Georgiana Bajan (georgiana.bajan@toyota-europe.com)

WEBSITE: www.toyota-europe.com/jobs

SECTOR: Automotive

WERKTALEN: Engels

KORTE BESCHRIJVING: Shift your career into gear! Do you want to work in an industry that is continuously evolving,
offering you an inspiring working environment? Are you interested in joining an international & multicultural company
with various opportunities of being engaged in challenging projects in a rich and unique working atmosphere?
Looking for training programmes (both courses and learning by doing) that help you develop your general abilities
and specific job skills? Then drive your future with TOYOTA! We are constantly challenging ourselves to innovate and
create better products in a better work place! Automotive (R&D) engineers are obviously paramount to create our
cars and sustain the quality of which Toyota is proud. But Toyota would not succeed without the hard work of Sales
and Marketing, Planning and Logistics, Purchasing, Quality and Corporate functions. We welcome people from
varying backgrounds and with different strengths. Check out our current vacancies on www.toyota-europe.com/jobs

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, MIBEB/MIBEM; Postgrad.: Mkt mgmt.

TMC SCIENCE & TECHNOLOGY 
ADRES: Da Vincilaan 5, 1935 Zaventem

CONTACT: Lucie Orognen (lucie.orognen@tmc.nl)

WEBSITE: https://tmc-employeneurship.com/

SECTOR: Consulting in New Technologies & Innovation

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels – Duits 

KORTE BESCHRIJVING: TMC is a consulting company in Hi-Tech with a unique collection of self-starting,
highly skilled and almost self-employed technical professionals. Our unparalleled business model offers engineers
from all backgrounds the comforts of employment and the opportunities of entrepreneurship. This is what we call
Employeneurship. Employeneurship is about thinking and acting like an entrepreneur, with the security of
employment. But more than anything, it is a guarantee for continuous development and the opportunity to really be
responsible for the direction of your career. With offices in the Netherlands, Belgium, France, Spain and Italy we are
every inch a pan-European organization. But our reach and outlook is even bigger than that, as our projects and
customers are anywhere. From Madagascar mining sites to Chinese high tech manufacturers; our Employeneurs
feel right at home.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, HI.
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TRIFINANCE 
ADRES: Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

CONTACT: Stephanie De Troyer (stephanie.detroyer@trifinance.be)

WEBSITE: www.trifinance.be

SECTOR: Finance Consultancy

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels

KORTE BESCHRIJVING: Young Hub-programma als eerste werkervaring. Bijna of net afgestudeerd en klaar voor
een vliegende start van je carrière in de financiële wereld? Als jong afgestudeerde kan je bij TriFinance starten in
het Young Hub-programma, een kick-start in de wereld van financiële consulting.Het Young Hub-programma start
met een opleiding van enkele weken over de hot topics binnen finance. Theorie en praktijk worden afgewisseld aan
de hand van verschillende business cases om je zo klaar te stomen voor je eerste project. Naast technische skills
breid je ook je soft skills uit. En er is natuurlijk ook ruimte voor de fun factor. Zo plannen we jaarlijks verschillende
activiteiten: teambuilding, de Year End Party,... En we organiseren regelmatig avonden rond een bepaald topic,
niet alleen om kennis te delen, maar ook om gewoon wat bij te praten met collega’s.TriFinance-medewerkers met
de juiste ervaring geven de training, waarbij kennisdeling en interactiviteit centraal staat. Eens je deze opleiding
achter de rug hebt, start je met je eerste project, na eerst te hebben aangegeven in welke sector je jezelf ziet.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt; Postgrad.:
Fin. & Sec.

UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM
(UPS) 

ADRES: Woluwelaan 156, 1831 Machelen

CONTACT: Rachel Kalonji (rkalonji@ups.com)

WEBSITE: www.ups.com

SECTOR: Logistics

WERKTALEN: Nederlands – Frans – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: At UPS we seek to empower careers and commerce around the globe. In order to achieve
these goals we count on a diverse workforce combining integrity and innovative thinkers, collaborative team players,
and our state-of-the-art technology. We encourage an inclusive environment as we believe that people do their best
when they feel pride in their contributions, when they are treated with dignity, and when their talents are encouraged
to flourish in an environment that embraces diversity. Inclusiveness leads to innovation which in turn fortifies our
organization through the discovery of new opportunities to serve our people and our customers.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW/BA, MIBEB/MIBEM; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt.
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VAN MARCKE 
ADRES: Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk

CONTACT: Stien Decadt (sdecadt@vanmarcke.be)

WEBSITE: www.vanmarcke.com

SECTOR: Retail sanitair

WERKTALEN: Nederlands – Frans 

KORTE BESCHRIJVING: Van Marcke is veel meer dan distributiebedrijf en winkelketen. Het is een bedrijf met
een duidelijke ambitie. De ambitie om iedereen te helpen bij het creëren van een woning waar het heerlijk leven is.
Deze ambitie is de basis van ons succes, en bij het realiseren ervan komt veel kijken. Daarom vindt men bij
Van Marcke alles voor warmte en water. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar technisch en commercieel talent dat
ons bedrijf kan helpen groeien. High Potentials uit allerhande richtingen kunnen binnen Van Marcke van vele functies
proeven en zo een groeitraject volgen om hun droom te verwezenlijken. Wij werven niet aan voor een functie,
maar voor een carrière!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MPM, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors:
Bedrijfsmgmt, OM, TI, Personeel.

VANDEN BORRE 
ADRES: Slesbroekstraat 101, 1600 Sint Pieters Leeuw

CONTACT: Kim De Noyette (Kim.denoyette@vandenborre.be)

WEBSITE: www.vandenborre.be

SECTOR: Retail

WERKTALEN: Nederlands – Frans 

KORTE BESCHRIJVING: Vanden Borre is een toonaangevend bedrijf op de Belgische markt in de verkoop van audio,
tv, multimedia en huishoudelektro. We maken deel uit van de groep Darty (nu Fnac). Meer dan 1200 medewerkers
zetten zich elke dag in om de strategie van het bedrijf, de Akte van Vertrouwen, tot leven te brengen. Vanden Borre
maakt immers het verschil door haar klanten 10 garanties voor 100% vertrouwen te geven. Vanden Borre is een
bedrijf in volle groei, we moedigen je persoonlijke ontwikkeling aan door je de nodige middelen en opleidingen te
bieden om professioneel te slagen en te evolueren. Bij Vanden Borre stel je jaarlijks een werkplan op met de doelen
die je wil bereiken en de werkpunten die je wil verbeteren. Op die manier ontdek je samen met je manager waar je
nog kan groeien en hoe je het beste uit jezelf kan halen. Verder vind je een groot aanbod van aangepaste
opleidingen, zodat je jouw kwaliteiten voortdurend kan stimuleren en je verder kan evolueren.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Postgrad.: Dig. Mkt. & Comm.
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VENTE-EXCLUSIVE.COM 
ADRES: Humaniteitslaan 65, 1601 Ruisbroek

CONTACT: Bert Eeckhout (bert.eeckhout@vente-exclusive.com)

WEBSITE: www.vente-exclusive.com/

SECTOR: e-commerce

WERKTALEN: Nederlands – Frans – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Maybe you don’t know all about E-commerce yet, but that will change soon when you
come working for us at Vente-Exclusive.com! Within 10 years we’ve grown into a big online player and we daily
reach over 5 million members in the Benelux about top brands and the best deals.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI, MIBEB, Talen; Prof. Bachelors: Bedrijfsmgmt,
OM; Postgrad.: Bedrijfscomm., Mkt mgmt, Dig. Mkt & Comm., Fin. & Sec.

VGD 
ADRES: Burgemeester E. Demunterlaan 5 bus 4, 1090 Jette (Brussel)

CONTACT: Kristien Wouters (kristien.wouters@vgd.eu)

WEBSITE: be.vgd.eu

SECTOR: Audit, Accountancy en Tax

WERKTALEN: Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: VGD is een groeiende accountancy, taks & auditkantoor met 240 enthousiaste
medewerkers en 12 kantoren in België dat ondernemers wil ondersteunen in hun ambitie om rendabel en succesvol
te groeien. Als medewerker bij VGD geniet je van de voordelen van een groot én klein kantoor. Enerzijds behoor je
tot een internationale organisatie met toegang tot alle nodige in-house kennis. Zo kan je steeds een beroep doen
op collega-experten in BTW, milieu, vennootschapsrecht, … Anderzijds werk je in een lokaal verankerd kantoor met
hechte, dynamische teams in een ongedwongen sfeer. Ook investeert VGD permanent in interne en externe vorming.
En kies je nu voor een carrière als expert, adviseur of manager, we geloven dat je je pas ten volle kan ontplooien
door jou een gevarieerde en uitdagend takenpakket aan te bieden. Kortom, bij VGD kom je terecht in een toegewijde
omgeving waar een persoonlijke aanpak primeert. Jouw carrière staat centraal in functie van jouw ambities.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: Masters: HW, HI; Postgrad.: Fisc. Recht & praktijk.
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WALTERS PEOPLE 
ADRES: Louizalaan 250, 1050 Brussel

CONTACT: Sofie Slagmulders (sofie.slagmulders@robertwalters.com)

WEBSITE: www.walterspeople.be

SECTOR: rekrutering in finance & business support

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Walters People, filiaal van Robert Walters, is actief in België, Nederland, Frankrijk, Brazilië
en Zwitserland. In België specialiseren we ons in de werving & selectie van zowel tijdelijke als junior permanente
medewerkers binnen volgende domeinen: - Boekhouding, tax en treasury - Financiën - Bank & Verzekeringen -
Business Support/secretariaat - HR & Payroll - Sales & Marketing - Logistiek - Studentenjobs
Bekijk onze vacatures op www.walterspeople.be.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen.

42

8317_BRO_JOBFAIR_BXL.qxp_8317_BRO_JOBFAIR_BXL.qxp  20/02/17  13:43  Pagina 42



43

Misschien twijfel je nog: gaan werken of verder studeren? 

Hieronder zetten we alvast de mogelijkheden voor een bijkomende opleiding
in de kijker:

Postgraduaten EHSAL Management
School (EMS)

Afgestudeerd als bachelor of master? Op zoek naar een bijkomende opleiding die je klaar -
stoomt voor het bedrijfsleven? Dan zijn de unieke postgraduaten van EHSAL Management
School iets voor jou! Praktijk is het sleutelwoord bij elk van deze opleidingen.
Je hebt de keuze tussen de volgende postgraduate dagprogramma’s:

• Postgraduaat Humanresourcesmanagement (HRM)
• Postgraduaat Marketingmanagement
• Postgraduaat Digitale marketing en communicatie
• Postgraduaat Finance en Securities

Voor meer info: brigitte.loosen@odisee.be

Neem een kijkje op 8 www.emsbrussel.be/postgraduaat

Master- en doctoraatsopleidingen
aan de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen (FEB) – KU Leuven 

Wil je een nieuwe opleiding toevoegen aan je curriculum of wil je een vertrouwde discipline
verder uitdiepen? Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen vind je tal van
masteropleidingen voor zowel economische als niet-economische (academische) bachelors
en masters, in het Nederlands en het Engels. 

Na je masteropleiding kun je er voor kiezen om een van de Engelstalige advanced masters te
volgen in het domein van de economie of dat van de bedrijfswetenschappen. Die internationale
programma’s bieden een verregaande specialisatie aan in het gekozen studiegebied en worden
ondersteund door het vooraanstaande wetenschappelijk onderzoek van het professorenkorps.

Wie gedreven is door wetenschappelijke nieuwsgierigheid en tijdens zijn opleiding goede
resultaten behaalde, kan evt. ook een doctoraatsopleiding overwegen. Tijdens een doctoraat
word je voorbereid op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en werk je actief mee aan
onderzoeksprojecten van het hoogste niveau.

Neem een kijkje op: www.feb.kuleuven.be
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Specifieke lerarenopleiding economie

Onze lerarenopleiding bereidt je voor op de functie van leraar of docent. Tijdens de opleiding
verwerf je tal van vaardigheden die nuttig zijn voor elke job die met opleiding of training te
maken heeft, ook buiten het onderwijs. 

Je krijgt de kans om leerervaring op te doen in diverse authentieke omgevingen. Dit leer proces
wordt ondersteund door ervaren stagebegeleiders van de KU Leuven en door de vakmentoren
van de stageplaats. 

Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs.
Om te doceren in het hoger onderwijs is het diploma van de SLO economie strikt genomen
niet vereist. Het diploma geeft wel een aanduiding van jouw didactische kwaliteiten als
lesgever voor het hoger onderwijs.

Voor meer info: veerle.mommaerts@kuleuven.be

Opleiding Fiscaliteit aan de Fiscale
Hogeschool (FHS)

Wil je in de fiscaliteit aan de slag, dan kan je aan de Fiscale Hogeschool kiezen tussen
twee opleidingen: een éénjarige dagopleiding “Postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk”
of een tweejarige avondopleiding “Graduaat Fiscale Wetenschappen”.

Beide opleidingen combineren een grote theoretische kennis met een praktische
deskundigheid, wat ongetwijfeld een garantie op promotie kan zijn. Heel wat bedrijven en
fiscale kantoren zijn vragende partij voor afgestudeerden van de Fiscale Hogeschool en
maken hun vacatures eerst bekend aan haar studenten en alumni.

Voor meer info: info@fhs.be

Neem een kijkje op 8 www.fhs.be

Centra Permanente Vorming Odisee

Odisee Hogeschool biedt een ruime waaier aan permanente vormingen aan. We richting ons
zowel tot pas afgestudeerden die hun tewerkstellingskansen willen vergroten als tot professionals
die door navorming bijkomende kansen willen creëren voor hun carrière. Volgende domeinen
komen aan bod: veiligheid en gezondheid; bouw en energie; gezondheidszorg; sociaal-
agogisch werk; onderwijs; management & IT; dierenzorg en dierenwelzijn. 

Voor meer info: gpv@odisee.be of dvo@odisee.be

Neem een kijkje op 8 www.odisee.be/gpv of www.odisee.be/dvo
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We ondersteunen je graag bij de volgende
stap in je loopbaan. Via de Jobservice
sturen rekruteerders ons dagelijks
jobaanbiedingen toe die interessant kunnen
zijn bij de start of tijdens je loopbaan als
werknemer. Alle vacatures en informatie
over rekruteringsactiviteiten vind je via:

We want to help you with the next step
in your career. Through the Job Service,
recruiters daily post job openings on our
online database. They can be interesting
for you, at the beginning or during your
professional career. All vacancies and
recruitment activities, you can consult by
following the next links:

Voor FEB studenten: Career Corner is een
alles-in-één-loket. Dat is handig want zo sta
je als student rechtstreeks in contact met
boeiende werkgevers uit alle sectoren en
ontdekken werkgevers zonder omwegen
jouw interessante profiel. Maar dat is niet
alles. Bij Career Corner vind je ook in één
oogopslag welke events, workshops of
opleidingen je kunt bijwonen om je loop -
baan te starten of verder te ontwikkelen.
Of dat event nu georganiseerd is door de
studentenvereniging, door een bedrijf of
door een faculteit op een andere campus
van de FEB, alles staat overzichtelijk bij
elkaar om het jou gemakkelijk te maken.

8 feb.careercorner.be

For FEB students: Career Corner is a one-
stop-shop. This practical platform allows
you as a student to directly get in contact
with interesting employers from all industries
and gives employers the opportunity to
directly discover your strong profile.
But that’s not all. Career Corner is also an
at the glance website where you can find
events, workshops or training courses
that help you start or further your career.
Whether the event is organized by a student
society, a company or by the faculty on one
of its campuses, all information is clearly
grouped together for easy navigation.

Jobservice

8 Jobservice.odisee.be: Odisee en EMS

8 Loopbaanlift.kuleuven.be: Letteren en Rechten

Career Corner

Heb je vragen over de overstap naar
de arbeidsmarkt? Ben je op zoek naar
informatie, advies of begeleiding om je
optimaal voor te bereiden op je eerste
job? Onze teams van adviseurs en
loopbaanbegeleiders ondersteunen
studenten bij al deze vragen!

Looking for careers information, advice
and guidance to prepare you for your
first job? Our teams of advisors and
career coaches can help you find your
career options.
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Een extra troef op je cv via vrijwillige stages

Ook dit academiejaar kun je als student van
de Faculteit Economie en Bedrijfsweten -
schappen (KU Leuven) een vrijwillige stage
(KU Leuven) een vrijwillige stage buiten 
het curriculum doen. Een stage biedt
ongetwijfeld een sterke meerwaarde.  
Zo maak je kennis met het reilen en zeilen
van de arbeidsmarkt en doe je massa’s
bijkomende praktijkervaring op. Kortom, 
de ideale kickstart voor jouw loopbaan! 

De jobbeurs is een unieke gelegenheid om
een heleboel werkgevers te ontmoeten,
informatie te verzamelen en contacten 
te leggen.

Meer informatie over vrijwillige stage:

8 http://feb.careercorner.be/content/
     student/309 

Also this academic year, you can do a free
study internship outside of the normal
curriculum as a student of the Faculty of
Business and Economics (KU Leuven). An
internship undoubtedly provides a strong
added value. This way, you get to know the
ins and outs of the job market and you get
additional practical experience. In short, the
ideal start of your career!

The job fair is a unique opportunity to meet,
to gather information and to make contacts
with lots of employers. 

More information about free study internships:

8 http://feb.careercorner.be/content/
     student/309  
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Bijkomende opleidingen of stages elders/
Additional training or internship elsewhere:

KU LEUVEN
ADRES: Oude Markt 13 bus 5005, 3000 Leuven

CONTACT: Katelijn Van Avermaet (katelijn.vanavermaet@kuleuven.be) en
Fabi Baeyens (fabi.baeyens@kuleuven.be) 

WEBSITE: www.kuleuven.be

SECTOR: Master Programs

WERKTALEN: Nederlands – Engels 

KORTE BESCHRIJVING: Bachelor- of masterdiploma op zak? Zin om nog verder te studeren? Met meer dan
250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten op meerdere locaties in Vlaanderen biedt de KU Leuven
de ideale multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien. Aan KU Leuven gaan kwalitatief onderwijs en
onderzoek hand in hand. Het onderwijs is steeds gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, gaande van heel
fundamenteel tot heel toegepast onderzoek, met alle gradaties daartussen. Als masterstudent verdiep je je kennis,
leer je kritisch analyseren en doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek. Volledig aanbod KU Leuven:
www.onderwijsaanbod.kuleuven.be. Info toekomstige studenten: www.masterskuleuven.be. 

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen.

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL –
BRUSSELS DIPLOMATIC ACADEMY

ADRES: Pleinlaan 2, 1050 Brussel

CONTACT: Gunter Gaublomme (gunter.gaublomme@vub.ac.be)

WEBSITE: www.brusselsdiplomaticacademy.eu

SECTOR: Education, Research and Consultancy

WERKTALEN: Dutch – English 

KORTE BESCHRIJVING: China Business Development Postgraduate Program, given at the Brussels Diplomatic
Academy (English taught program). Job description: The Postgraduate Programme in China Business Development
(CBD) prepares experienced or future professionals for every aspect of doing business with China. Courses of high
academic quality are enriched by hands-on input from practitioners. The program includes a four month internship
during which the students are coached throughout the complete internship process (CV; application letter; interview
preparation; internship follow-up and evaluation) CBD Graduates are eligible to directly move to the second master
year of China’s Politics & Economy Master’s Degree Program at Shanghai Jiao Tong University. Profile: Bachelors or
Masters aspiring to a job in which they will do business with China, and who, therefore, feel the need to upgrade
their diplomas with knowledge of international business that related to China.
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AIESEC KU Leuven Campus Brussel

AIESEC  KU Leuven Campus Brussel is a part of the international AIESEC network that enables students to gain
practical self-development skills and valuable international experience. As part of the world's largest student run
organization, AIESEC HUB can offer you access to a network of the top international talent today. With over 110
countries in our network, we offer international internship opportunities in a wide range of sectors and geographies.
Interested? Check our webpage at: http://aiesec.be/campus-brussel/ 

SHERPA NV

ADRES: Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde

CONTACT: Sofie Lauwereys (sofie.lauwereys@jobstop.be)

WEBSITE: www.jobstop.be

SECTOR: Stages – Vrijwilligerswerk – Werken en reizen – Au pair

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels – Duits – Spaans 

KORTE BESCHRIJVING: Sinds 2010 heeft Jobstop haar deuren naar de wijde wereld geopend. Of je nu je handen
uit de mouwen steekt op een vrijwilligersproject, aan de slag gaat als au pair, vertrekt op een werk-en reisavontuur
of je taal wilt opkrikken met één van de taalcursussen. Jobstop maakt het voor jou mogelijk! Via Jobstop kan je aan
democratische prijzen reizen en je internationale leefwereld vergroten. Heb jij plannen om voor een aantal weken tot
een volledig jaar naar het buitenland te trekken? Ga dan op Jobstopavontuur en maak kennis met verschillende
culturen, leer een nieuwe taal, draag je steentje bij en geef je cv een boost!

TEACH FOR BELGIUM
ADRES: Waversesteenweg 1517, 1160 Brussel

CONTACT: Thaïsa Simons (applynow@teachforbelgium.be)

WEBSITE: www.TeachForBelgium.org

SECTOR: Educatie

WERKTALEN: Frans – Nederlands 

KORTE BESCHRIJVING: Onze uitdaging: Teach for Belgium streeft ernaar de sociale ongelijkheid in ons
onderwijssysteem te verminderen, zodat het succes van een leerling niet langer afhangt van zijn/haar socio-
economische achtergrond. Jouw profiel: je bent in het bezit van een masterdiploma, je bent gemotiveerd, open van
geest, je neemt graag initiatief en je wil de ongelijkheid in het onderwijs aanpakken. Jouw kans: Teach for Belgium
biedt jou een opleidingsprogramma en doorlopende vorming aan gedurende welke je les geeft in scholen in een
grootstedelijke context. De vaardigheden en inzichten die je verwerft wanneer je voor de klas staat zullen er
onmiskenbaar voor zorgen dat zowel jij als je leerlingen tot het uiterste van hun capaciteiten gaan. Zo bouw je ook
op lange termijn mee aan een betere toekomst voor de jeugd en ons onderwijssysteem.

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle masterprofielen
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WORLD EDUCATION PROGRAM (WEP) BELGIUM
TEL: 02/534 53 36

ADRES: Jetselaan 26, 1081 Brussel

CONTACT: Tim Neyens (timn@wep.org)

WEBSITE: www.wep.be

SECTOR: Educatieve en culturele  programma’s in het buitenland

WERKTALEN: Frans – Nederlands – Engels – Duits – Spaans  

KORTE BESCHRIJVING: WEP (World Education Program) is een Belgische organisatie die al sinds 1988 educatieve
en interculturele programma’s aanbiedt in het buitenland, en dit voornamelijk voor jongeren: schoolprogramma’s,
verder studeren, taalreizen, vrijwilligerswerk, bedrijfsstages, jobs en travel, wereldreizen, … Het is allemaal mogelijk!

INTERESSE VOOR AFGESTUDEERDE STUDENTEN: alle profielen.
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Verder kunnen jullie ook nog info bekomen i.v.m je rechten en plichten als een
toekomstige werknemer.

VDAB

TEL: 0800 30 700 (elke werkdag van 8u-19u)

ADRES: Keizerslaan 11, 1000 Brussel

CONTACT: Natalia Paridaens (natalia.paridaens@vdab.be)

WEBSITE: www.vdab.be

SECTOR: werk en opleiding

WERKTALEN: Frans – Nederlands  

KORTE BESCHRIJVING: Bijna afgestudeerd of heb je de schoolbanken al verlaten? Kom dan zeker eens langs op de
VDAB-stand. Wij maken je graag wegwijs. Vragen over je inschrijving als werkzoekende, je beroepsinschakelingstijd,
solliciteren of een opleiding volgen? Of weet je nog niet goed wat je wilt doen? Wij helpen je graag op weg.
Meer informatie vind je ook op vdab.be/jongeren.
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Extra Informatie:

4UCampus (gang voor polyvalente zaal)

Go Magazine is dé jobmagazine voor laatstejaars studenten en pas afgestudeerden.
De gids werd gemaakt door de redactie van Knack en heeft dus een kwaliteitsvolle inhoud.
De GO wordt gratis uitgedeeld aan alle laatstejaarsstudenten op de jobfair. In de gids staan
sollicitatietips, aanwijzingen om de CV te verbeteren en informatie over de steeds
bewegende jobmarkt. 

Voor meer info, zie: 8 www.4ucampus.be

De Vlaamse Scriptieprijs 2017

Share your knowledge! Win tot € 2.500 met je scriptie

De Vlaamse Scriptieprijs wil jou helpen om je thesis te verzilveren. Laat jij het resultaat van
al dat harde werk straks ook liever niet in de kast wegkwijnen? Stuur dan je bachelor- of
masterproef samen met een vlot leesbaar artikel in en maak kans op prijzen tot €2.500 en
heel wat persaandacht voor je scriptie. Wij promoten jouw werk bij de pers en publiceren
het in onze online Vlaamse Scriptiebank, een mooi visitekaartje voor je beginnende carrière!

Inschrijven kan t.e.m. 2 oktober 2017 via 8 www.scriptieprijs.be

Volg de Vlaamse Scriptieprijs op facebook.com/scriptieprijs en twitter.com/scriptievzw
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Grote aula
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A B C D E F

1 Decathlon p. 18
2 Siemens p. 36
3 BMW Group Belux p. 15
4 Axis p. 12
5 Capgemini p. 16
6 BNP Paribas Cardif België p. 15
7 Colruyt Group p. 16
8 Landsbond Onafhankelijke

Ziekenfondsen p. 28
9 Jan De Nul p. 25
10 Crosspoint Solutions p. 17
11 JooS Consulting & PZ p. 26
12 Page Personnel p. 32
13 Vente-Exclusive.com p. 41
14 SBB Accountants & Adviseurs p. 36
15 EASI NV p. 20
16 Accenture p. 10
17 TriFinance p. 39
18 AG Insurance p. 11
19 NGA HR p. 31
20 Lidl p. 28

21 United Parcel Service Belgium
(UPS) p. 39

22 Makro Cash & Carry Belgium p. 29
23 BDO p. 14
24 Nestlé p. 31
25 Realdolmen p. 35
26 FOD Financiën p. 23
A KU Leuven – doctoraatsopleidingen p. 27
B KU Leuven – verder studeren

(SLO, FEB, en andere) p. 47
C Postgraduaten EMS p. 43
D Fiscale Hogeschool p. 44
E Centra Permanente Vorming

Odisee + Jobservice p. 44-45
F VDAB p. 50

Gang voor grote aula
Teach for Belgium p. 48
VUB - Diplomatic Academy p. 47
Sherpa p. 48
WEP – Learn & Discover the World p. 49
AIESEC p. 48
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Breakruimte 1ste verdieping

27 Hays p. 23
28 Ernst & Young (EY) p. 21
29 VGD p. 41
30 Sopra Banking p. 37
31 Moore Stephens p. 30
32 Delaware Consulting p. 18
33 Walters People p. 42
34 Mazars Bedrijfsrevisoren p. 30
35 Credendo p. 17
36 Vanden Borre p. 40
37 KPMG p. 27
38 Ensur p. 20
39 Pepsico p. 33
40 iAdvise Group p. 24
41 PWC p. 34
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Polyvalente Zaal (2de verdieping)
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42 Devoteam p. 19
43 Toyota Motor Europe p. 38
44 Akkermans & Partners p. 11
45 Fiducial p. 22
46 AXA Belgium p. 12
47 Structura Biz p. 37
48 Proximus p. 33
49 Van Marcke p. 40
50 Randstad p. 34
51 Beobank p. 14
52 Ingencio ePayments p. 25
53 Federale Verzekering p. 22
54 everis Belgium p. 21
55 TMC Science & Technology p. 38
56 KBC p. 26
57 Deloitte p. 19
58 BD myShopi p. 13
59 KU Leuven p. 27
60 Mainfreight p. 29
61 Ormit p. 32
62 Barry Callebaut p. 13
63 Hilti p. 24
64 Robert Half International p. 35

Gang voor polyvalente zaal
4Ucampus p. 51
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KU LEUVEN
CAMPUS BRUSSEL

FACULTEIT ECONOMIE EN
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