MEER DAN HONDERD TOONAANGEVENDE BEDRIJVEN WILLEN ERBIJ
ZIJN OP DE JOBBEURS VAN DE TECHNOLOGIECAMPUS GENT
Gent, 8 maart 2016 - Met de jobbeurs op vrijdag 11 maart 2016 brengen Odisee en KU Leuven
werkgevers en bedrijven in contact met hun laatstejaarsstudenten. De beurs, die plaatsvindt op
de Technologiecampus Gent, richt zich zowel op de professionele bachelors Technologie,
Gezondheidszorg en Bedrijfskunde, als op de masters industrieel ingenieur. Samen met de
jobbeurs vindt er ook een ‘verderstudeerbeurs’ plaats waar studenten die na hun huidige
opleiding de ambitie hebben om nog verder te studeren, een antwoord krijgen op al hun vragen.
Op de Technologiecampus in Gent vind je de grootste concentratie van technologische studenten in
Vlaanderen en dat zullen de bedrijven geweten hebben: 110 topbedrijven zullen aanwezig zijn op de
jobbeurs om toekomstige studenten in contact te brengen met werkgevers. Ook de
technologiestudenten van de campus in Aalst worden op de beurs uitgenodigd.
“De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel”
“Nog steeds schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch geschoold personeel. Zeker nu de vergrijzing
toeslaat, blijft het tekort aan onderhoudsmechanici, technici, tekenaars en ingenieurs acuut”, meldt
de VDAB op haar website rond knelpuntberoepen. Ondanks de economische crisis is er nog steeds
een groot tekort aan mensen met een hoogtechnologische opleiding voor de invulling van
(knelpunt)jobs in alle sectoren. Bewijs is de grote interesse van meer dan 110 bedrijven en
ondernemingen die aanwezig zijn op de jobbeurs. “We hebben bedrijven moeten weigeren wegens
plaatsgebrek, ook al hebben we nog een extra tent gehuurd”, aldus Heleen Vandromme,
campusdirecteur van de Technologiecampus Gent. “Topbedrijven zoals Volvo Cars & Trucs en Jan
De Nul zijn al jaren aanwezig. Zij staan klaar met open vacatures die perfect aansluiten bij het
diploma dat de laatstejaarsstudenten bij ons behalen.”
The perfect match
Om laatstejaarsstudenten te helpen in hun zoektocht naar een job die aanleunt bij hun talenten,
ontwikkelden jonge ondernemers GraduAid, een tool die ook op onze jobbeurs wordt gebruikt. Aan
de hand van enkele parameters wordt een matchingscore bepaald tussen de cv van de studenten en
de vacatures van de aanwezige bedrijven. De bedoeling is dat werkgevers en studenten elkaar
vinden voor the perfect job.
Verder studeren in de lift
Verder studeren zit in de lift. Op de Technologiecampus Gent kunnen professionele
bachelorstudenten ‘schakelen’, om zo een bijkomend diploma van industrieel ingenieur te behalen.
Meer dan 235 studenten volgen dit academiejaar een schakelprogramma op onze campus. Een
succesverhaal dat blijft duren. Maar ook een tweede bachelor of een ander masterdiploma behalen
is een piste die veel studenten kiezen.

Praktisch
Wij nodigen u van harte uit op de jobbeurs en brengen u graag in contact met studenten die op
zoek zijn naar een job of al een contract kregen. Ook werkgevers kunt u bevragen over hun
zoektocht naar geschikt talent.
De jobbeurs en de verderstudeerbeurs vinden plaats op vrijdag 11 maart 2016 op de
Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent (ingang via Griendeplein), van
9u tot 13u. De jobbeurs en de verderstudeerbeurs zijn vrij toegankelijk voor alle
geïnteresseerden.
Wilt u langskomen? Graag een seintje bij Inge De Schuyter (0497-58 19 21) of An Devuyst (047940 45 49)
Meer informatie:
Griet Maes, coördinator jobbeurs, 09 265 86 18
Inge De Schuyter, dienst Communicatie & Studieadvies Odisee Technologiecampus Gent ,
09-265 86 43 of 0497-58 19 21
An Devuyst, communicatiemedewerker Industriële Wetenschappen KU Leuven Technologiecampus
Gent, 09-265 86 30 of 0479-40 45 49

