Wilt u in contact komen met de huidige generatie laatstejaarsstudenten?
Bent u op zoek naar ambitieuze young professionals?
Heeft uw bedrijf nood aan bachelors en masters?
Wilt u uw bedrijf bekend maken als potentiële werkgever?
Neem dan deel aan onze online jobbeurs!

Workshops van 2-6 maart 2015
Online jobbeurs: kick off vrijdag
6 maart 2015

De online beurs in het kort:
Wat? Online beurs voor academische en professionele bachelors en
masters (studenten en alumni)
Wanneer? Vrijdag 6 maart 2015– maandag 6 april 2015
Prijs? 300 euro voor de online beurs, waar men cv’s kan raadplegen
en de studenten gecontacteerd kunnen worden.
100 euro voor de netwerkreceptie
350 euro voor de online beurs en de netwerkreceptie
Informatie? Contacteer het OSB-secretariaat via info@osb.be of geef
ons een seintje op het nummer: 02/644.64.60.

Beste,
De traditionele jobbeurzen bent u waarschijnlijk al gewend. Daarom
ging OSB dit jaar op zoek naar een spetterend alternatief! Brussels
Career Event is een project waarbij van 2 tot en met 6 maart, een hele week workshops plaatsvinden.
Studenten zullen er sessies sollicitatiemethoden, solliciteren en sociale
media, cv-screening en nog veel meer kunnen volgen. Aan het einde
van elke sessie vragen we de studenten hun cv online te zetten.
Dit is waar het interessant wordt voor uw bedrijf! Vrijdag 6 maart
gaat immers de online jobbeurs open. Hier kan u alle cv’s terugvinden
die de studenten gedurende deze week geupload hebben. Daarnaast
kan u er de nodige informatie en reclame over uw bedrijf verspreiden.
Werkzoekenden kunnen dan online met u een afspraak maken. Nadat
de online beurs geactiveerd wordt, zal u de profielen (cv, adres,…)
van de geregistreerde bezoekers kunnen raadplegen. Uw vacatures
zullen vanaf dit moment ook zichtbaar worden gemaakt.
Fysieke aanwezigheid is dus niet vereist voor een deelname aan deze
online beurs. Van achter uw computer kunnen sollicitatiegesprekken
vastgelegd worden.
Zowel de bachelor- als masterstudenten van de Vrije Universiteit
Brussel als van de Erasmushogeschool Brussel worden voor de workshops en de online beurs uitgenodigd. Daarnaast schrijven wij ook alle
alumni aan. U vindt de opleidingen op de volgende twee pagina’s.
Het standaardtarief voor een deelname aan de online beurs bedraagt
300 euro. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om op donderdag
5 maart deel te nemen aan onze netwerkreceptie met aanwezigheid
van rector De Knop. Hierbij kunt u de studenten door middel van een
gesprek beter leren kennen. Loutere deelname aan de netwerkreceptie kost 100 euro, terwijl u deelneemt aan de online beurs en netwerkreceptie voor 350 euro.
Om in te schrijven en voor meer info, contacteert u het OSBsecretariaat via info@osb.be of 02/644.64.60. Wanneer u beslist heeft
om deel te nemen, sturen wij u het inschrijvingsformulier en het contract met alle details.
Alvast bedankt!
Sam Vancampenhout
Voorzitter Oudstudentenbond
VUB
www.osb.be

Opleidingen aan de Vrije Universiteit Brussel
Academische bachelors
Agogische Wetenschappen * Bio-Ingenieurswetenschappen * Biologie *
Biomedische

Wetenschappen * Chemie * Communicatiewetenschap-

pen * Computerwetenschappen *

Criminologische Wetenschappen *

Farmaceutische Wetenschappen * Fysica en Sterrenkunde * Geneeskunde * Geografie * Geschiedenis * Ingenieurswetenschappen * Ingenieurswetenschappen: Architectuur * Kunstwetenschappen en Archeologie * Lichamelijke

Opvoeding en Bewegingswetenschappen * Politieke We-

tenschappen * Psychologie *

Rechten * Revalidatiewetenschappen en

Kinesitherapie * Sociologie * Taal- en Letterkunde: twee talencombinatie
* Toegepaste Economische Wetenschappen * Toegepaste Economische
Wetenschappen: Handelsingenieur * Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen * Wiskunde
Initiële masters
Agogische
We t e n s c h a p p e n
ingenieurswetenschappen:

Cel-

*
en

Bedrijfskunde
Gen-

biotechnologie

*

Bio*

Bio-

ingenieurswetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie * Biologie *
Biomedical Engineering * International Master of Science in Biomedical
Engineering * Biomedische Wetenschappen * Biomoleculaire Wetenschappen * Biomolecular Sciences * Chemie * Communicatiewetenschappen * Criminologische Wetenschappen * Ecological Marine Management * Electronics and Information Technology Engineering * European
Integration and developpement * Farmaceutische Zorg * Fysica en Sterrenkunde * Geneeskunde * Geneesmiddelenontwikkeling * Geografie *
Geography * Geologie * Geschiedenis * Ingenieurswetenschappen: Architectuur * Ingenieurswetenschappen: Biomedische Ingenieurstechnieken * Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde * Ingenieurswetenschappen:

Chemie en Materialen * Ingenieurswetenschappen: Computerwe-

tenschappen * Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie * Ingenieurswetenschappen: Fotonica * Ingenieurswetenschappen: Toegepaste Computerwetenschappen * Ingenieurswetenschappen:

ManaMa’s
Actuariële Wetenschappen * Advanced Studies in Human Ecology * Advanced Studies in Linguistics * American Studies * Arbeidsgeneeskunde
* Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer * Disaster Medicine * Economics of International Trade and European Integration *
European Integration and Development * European Urban Cultures *
Fiscaal Recht * Gerontological Sciences * Huisartsgeneeskunde * Industriële Farmacie * Internationaal en Europees Recht * International and
European Law * Jeugdgezondheidszorg * Klinische Biologie voor Apothekers * Literatuurwetenschappen * Literary Studies * Manuele Therapie *
Notariaat * Nuclear Engineering * Sociaal Recht * Specialistische

Ge-

neeskunde * Sportgeneeskunde * Sports and Wellness Management *
Theaterwetenschappen * Ziekenhuisfarmacie
Opleidingen aan de Erasmushogeschool Brussel
Professionele Bachelors
Journalistiek * Communicatiemanagement * Hotelmanagement * Office
Management *

Sociaal Werk * Toerisme- & Recreatiemanagement *

Milieuzorg * Biomedische Laboratoriumtechnologie * Landschaps- en
Tuinarchitectuur * Verpleegkunde * Voedings- en Dieetkunde * Vroedkunde * Onderwijs * Kleuteronderwijs, Onderwijs * Lager Onderwijs *
Onderwijs: Buitengewoon Onderwijs, Onderwijs: Secundair Onderwijs 2
OV * Zorgmanagement * Toegepaste Informatica * Audiovisuele Technieken : Beeld - Geluid - Montage * Audiovisuele Technieken: Assistentie
* Musical
Academische bachelors
Audiovisuele Kunsten * Drama * Toegepaste Taalkunde * Muziek * Industriële Wetenschappen
Academische masters
Toerisme * Audiovisuele Kunsten * Drama: acteren / regie * Muziek *
Industriële Wetenschappen: Elektromechanica * Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning * Tolken

