
Hoe organiseer ik een
jobbeurs? 



1. Vastleggen locatie + datum

Waar kan ik een jobbeurs organiseren?

➢ On campus

➢ Brabanthal

➢ Sportoase

➢ OHL

➢ …

Wanneer organiseer ik een jobbeurs?

➢ Faculteitsafhankelijk – meeste studenten beginnen een job te zoeken in 
het tweede semester



2. Opstellen contactdossier

Welke opties wil je aanbieden? 

➢ 1 of verschillende standgroottes?

➢ CV Boek

➢ Company Guide

➢ Online platform Jobbeurs

Welke paketten wil je aanbieden?

Welke prijzen vraag ik? 



3. Uitsturen contactdossier via mail

Waar vind ik contactgegevens?

➢ Overdracht werking voorgaande Jaren

➢ Pagina over Bedrijvenrelaties op je site waar bedrijven je zelf kunnen
contacteren

➢ Internet: Google Search, LinkedIn

➢ Via contacten faculteit



3. Uitsturen contactdossier via mail

Wanneer uitsturen?

➢ Afhankelijk van moment jobbeurs

➢ Jobbeurs in 2e semester = uitsturen tijdens de zomervakantie
(augustus)



3. Uitsturen contactdossier via mail

Wat plaats ik in mijn mail? 

➢ Jezelf voorstellen

➢ Je kring voorstellen

➢ Concept jobbeurs voorstellen

➢ Praktische informatie kort oplijsten

➢ Verwijzen naar contactdossier voor alle mogelijkheden



Beste mijheer, mevrouw,

Ik ben Daphne Certyn en ik ben uw contactpersoon van VTK Bedrijvenrelaties voor het academiejaar 2018-2019. Wij voorzien 
net als voorgaande jaren recruitmentmogelijkheden voor bedrijven bij de studenten burgerlijk ingenieur (-architect) aan de 
KU Leuven. Als bijlage vindt u het contactdossier waarin u al onze activiteiten en branding opties kan leren kennen.

Uw bedrijf werkte in de afgelopen jaren vaak samen met VTK Bedrijvenrelaties. In deze mail stel ik u kort onze vernieuwde 
werking voor, die de afgelopen jaren enorm is gegroeid, zowel in de breedte als in de diepte.

Samengevat brengen we de studenten dichter bij hun potentiële werkgevers door een ruime waaier aan activiteiten. Onze 
grootste activiteit is de VTK Jobfair, dit is de grootste jobbeurs voor ingenieurstudenten in België. U kan bijvoorbeeld ook een 
CV-boek kopen met de CV's van afstuderende laatstejaars in en uw bedrijf extra promoten in de Company Guide die op de 
Jobfair wordt uitgedeeld aan alle bezoekers.

We geven bedrijven ook de kans om zich kenbaar te maken bij de studenten via mailings, facebookposts op onze eigen VTK 
Corporate Relations pagina en presentatiemogelijkheden.

Op 27 november vindt onze Stagebeurs plaats. Dit event krijgt dit jaar een grote upgrade op vlak van professionaliteit en op 
vlak van locatie: de Business Seats zaal van OHL. Door een grotere promocampagne verwachten we meer studenten die op 
zoek zijn naar een stage om de sfeer in de industrie op te snuiven. Meer informatie over dit vernieuwde kan u ook terugvinden
in het contactdossier.

Verder is er ons Recruitmentplatform, www.vtk.be/career. Daar kan u al uw vacatures en stages gratis publiceren. Tevens kan 
u uw evenementen op de VTK-site plaatsen, waar ze prominent zichtbaar zijn voor de studenten. Deze kunnen ook via mail of 
sociale media verder gepromoot worden, om de studenten op een directe en bijzonder efficiënte manier te bereiken.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden voor het komende jaar verwijs ik u graag door naar het bijgevoegde 
contactdossier waarin u alle details en onze prijzen kunt terugvinden.

Indien u geïnteresseerd bent in één van de branding mogelijkheden of één van onze activiteiten, aarzel dan zeker niet om mij 
te contacteren via onderstaande gegevens. Wij gaan graag rond de tafel zitten om een pakket op maat samen te stellen!

Met vriendelijke groeten,

http://www.vtk.be/career


4. Meetings met bedrijven

➢ Van zodra bedrijven vragen hebben of extra uitleg wensen, stel je 
best voor om een meeting in te plannen

➢ Door live het gehele concept van de Jobbeurs uit te leggen, heb je 
meer overtuigingskracht en geef je bedrijven een persoonlijke aanpak

➢ Zorg ervoor dat je op de meetings een goed beeld hebt van hoe de 
Jobbeurs er uit zal zien

➢ Laat je niet ompraten om korting te geven en sta stevig in je 
schoenen



5. Organisatie jobbeurs

Hoe maak ik een zaalindeling? 

➢ Brainstorm over wat je wilt inrichten:
• Standenplan

• Food corner

• Toog

• Lounge 

• Inkom

• Stockageruimte

• …



5. Organisatie jobbeurs - Materiaal

Zit steeds eerst samen met de zaal om te bekijken wat er aanwezig is van 
infrastructuur en materiaal!
➢ Stel op basis daarvan een materiaallijst op:

• Tafels en stoelen voor de standen, toog, inkom,..
• Materiaal om de standen uit te tekenen
• Posterpanelen
• Toog benodigdheden (drinken, tap, frigo’s, glazen, …)
• Kapstokrekken
• Walkies
• … 

➢ Maak een volledige oplijsting en contacteer de depots op tijd!
➢ Stel een vervoersplan op!



5. Organisatie jobbeurs - Standenplan

➢ Op voorhand uittekenen en standen toewijzen

➢ Een manier bedenken om op moment zelf standen uit te tekenen

➢ Per stand een blad afdrukken met de benodigdheden van het bedrijf
(aantal tafels, stoelen, elektriciteit,…)

➢ Hou rekening met nooduitgangen en doorstroombaarheid



5. Organisatie jobbeurs – Food corner

➢ Offertes aanvragen bij verschillende leveranciers

➢ Welke maaltijden hangt af van uren jobbeurs

➢ Maaltijden voor bedrijfsvertegenwoordigers en/of studenten? 



6. Inschrijvingen

➢ Per masterrichting aparte kleur

➢ Naamkaartje: bol met kleur laten
terugkomen

➢ Zakje in kleur van masterrichting

➢ Grondplannen per masterrichting

➢ Zorg voor een manier waarop
studenten hun gegevens kunnen
achterlaten bij bedrijven (visitekaartjes, 
QR codes, …)





7. Company Guide

➢ Standhouders: halve pagina ruimte
➢ Pakketkopers: 2 pagina’s ruimte

Gemeenschappelijk:
➢ Aanduiding in welke masterrichtingen ze geïnteresseerd zijn
➢ Algemene informatie bedrijf

Optioneel:
➢ Recruitment offer
➢ 1 pagina advertentieruimte





8. CV Boek

➢ Uniforme template ipv elke student eigen pdf te laten insturen

➢ Studenten vullen form in 

➢ Paperback versie + online database

➢ Online database waar sorteren op verschillende parameters mogelijk
is

➢ Ook bedrijven die niet op de jobbeurs staan de kans geven om dit
aan te kopen





9. Online jobbeursplatform

➢ Online site waarop interactief grondplan terug te vinden is (per 
masterrichting)

➢ Alle aanwezige bedrijven krijgen hier een profile en kunnen een
beschrijving toevoegen

➢ Alle praktische informatie is hierop terug te vinden

➢ “Soft skill informatie kan hier ook bijgevoegd worden”: hoe bereid ik
mij voor? Hoe spreek ik met bedrijven?



10. Shiftenlijsten & Shifters

➢ Zorg voor zeer duidelijke taakomschrijvingen

➢ Geef op voorhand een briefing

➢ Maak tijdens de jobbeurs duidelijk wie shifters zijn en wie
organisatie is

➢ Geef shifters een dress code en gedragscode



11. Opbouw + afbraak

➢ Maak een duidelijk tijdsschema

➢ Plan alle leveringen (van oa depots) goed in en zorg voor een
opbouwverantwoordelijke (die verschillend is van de 
jobbeursverantwoordelijke)

➢ Materiaallijst zal hier zijn waarde tonen

➢ Zorg dat je per taak steeds een deelverantwoordelijke aanduidt die 
de andere shifters op gang kan houden



12. Tijdens de jobbeurs

➢ Verwelkom de bedrijf, beleid ze naar hun stand en geef hen alle
nodige informatie ook nogmaals op papier

➢ Voorzie een infopunt in de zaal dat permanent bemand is en waar
bedrijfsvertegenwoordigers met alle vragen en problemen naartoe
kunnen gaan

➢ Probeer bij elk bedrijf tegen het einde van de beurs rond te gaan om 
feedback te vragen



Vragen?


