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WWWoooooorrrddd   vvvoooooorrraaafff   
 

 

Geachte heer, 

Geachte mevrouw, 

 

 

Met trots stellen wij van de studentenvereniging Hermes ons derde job- en stage-event aan u voor. 

Wij hebben dit event te danken aan onze goede samenwerking met ons departement van de 

Hogeschool Gent.  

  

Ons doel is studenten kennis te laten maken met verschillende bedrijven die specifiek op zoek zijn 

naar ingenieurs en hoger technisch opgeleiden. Bedrijven kunnen zowel hun stageplaatsen als 

vacatures voorstellen. 

Omdat ons job- en stage-event zich richt tot een afgelijnd profiel zijn wij ervan overtuigd dat dit een 

interessante meerwaarde heeft voor uw bedrijf. 

 

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt 

voorstellen aan onze studenten. 

 

 

In deze brochure vindt u alle informatie omtrent ons job- en stage-event. Indien u nog meer 

informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

 

 

Olivier Steel 

Kurt Vanzeebroeck 

Michiel Peeters 

Jaak Mertens 

 

Werkgroep job- en stage-event 2011 

 

 

 



 

 

HHHooogggeeesssccchhhoooooolll   GGGeeennnttt   

   
In 1995 ontstond de Hogeschool Gent door de fusie van 13 bestaande hogescholen. 

In 2001 sloten hier nog eens 2 hogescholen bij aan.  

In 2003 werd het geheel nogmaals overkoepeld door de associatie Universiteit Gent. 

Het aanbod aan opleidingen binnen de Hogeschool Gent is dus enorm. 

 

 

Het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen is 

slechts één van de 13 departementen aan de Hogeschool 

Gent. Het bevindt zich op campus Schoonmeersen  

(voorheen BME-CTL), vlakbij het station Gent Sint-

Pieters en de ring rond Gent (R4). 

 

 

 

Aan het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen studeren momenteel een 

1000-tal studenten waarvan er ongeveer 25% in hun masterjaar zitten. 

 

De studenten zitten verspreid over volgende richtingen: 

 

- Master in de industriële wetenschappen : elektronica – ICT  

o ICT  

o Elektronica 

- Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde 

- Master in de industriële wetenschappen : landmeten 

- Master in de industriële wetenschappen : elektrotechniek 

o Automatisering 

o Elektrotechniek 

- Master in de industriële wetenschappen : Elektromechanica 

- Master in de industriële wetenschappen : Chemie 

- Master in de industriële wetenschappen : Biochemie 

- Master in de industriële wetenschappen : Informatica 

- Master in de industriële wetenschappen : Textieltechnologie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

SSStttuuudddeeennnttteeennnvvveeerrreeennniiigggiiinnnggg   HHHeeerrrmmmeeesss 

   
Hermes is de studentenvereniging van de studenten aan de Hogeschool Gent, campus 

Schoonmeersen.  Wij omvatten zowel de masters toegepaste ingenieurswetenschappen als 

professionele en academische bachelors.  

De aangesloten leden kunnen via de studentenclub nieuwe activiteiten ontdekken en de 

wonderen van de stad Gent ontdekken.  

 

Naast de studies is een goede ontspanning de sleutel tot een memorabel studentenleven. 

Vriendschap, broederlijkheid en plezier zijn de belangrijkste steunpalen in de filosofie van 

onze vereniging. Dit zijn ook de hoofdreden van het lange bestaan van onze vereniging. 

Om eens goed te ontspannen moet je bij Hermes zijn! 

 

Een kleine greep uit ons aanbod : Quizzen, fuiven, karting, sport, brouwerijbezoek op 

technisch niveau, weekend, filmavond, paintbal, liftwedstrijd en uiteraard het job- en stage-

event. 

 

Om alles in goede banen te leiden bestaat de organisatie van Hermes uit een praesidium van 

10 personen. Deze groep organiseert onder impuls van de praeses activiteiten en onderhoudt 

de contacten met de school, partners, sponsors, het overkoepelend orgaan en andere 

verenigingen en clubs.  

 

 

 

 



 

 

JJJooobbb---   eeennn   ssstttaaagggeee---eeevvveeennnttt   

   
Het evenement vindt plaats op donderdag 24 februari 2011 van 12u30 tot 18u.  

De studenten kunnen hier reeds kennismaken met de bedrijfswereld waarin zij mogelijk een 

job- of stageplaats hopen te vinden. Op deze manier krijgen de studenten een beter inzicht in 

wat hen te wachten staat na hun schoolloopbaan. 

Wij wensen op onze beurs de nadruk te leggen op het persoonlijke contact tussen de 

bedrijven, de school, de studentenvereniging en de studenten.  

 



 

 

GGGrrrooonnndddppplllaaannn   
De actuele status, met nog beschikbare standen, vindt u op http://recruitment.hermesgent.be 

 

 

http://recruitment.hermesgent.be/


 

 

Dit jaar is er ook een aparte vleugel voorzien voor bedrijven uit de bouwkundige sector. 

Deze vleugel bevindt zich naast de hoofdlocatie en ligt in het verlengde van de gang naast 

stand 26 hierboven. 

  



 

 

PPPrrraaakkktttiiisssccchhh   

      
Wat bieden wij u aan? 

 

 Voor elk bedrijf voorzien wij een reeds opgebouwde stand in witte 

standaardelementen. (afmetingen : 2m diep x 2,5m breed) 

Voorzien van stroomaansluiting (5A – 1000W)  

Op aanvraag: (gratis) 

Tafels en stoelen 

Zwaardere elektriciteitsaansluiting 

 

 Beveiligd internet 

 

 2 verzorgde maaltijden per stand onder de middag. 

Op aanvraag:  

Extra maaltijden (aan €15/pp.) 

 

 Gratis drinken in de bar. 

Hier kunt u in een rustige sfeer eventueel een gesprek verder zetten. 

 

 Om laatstejaars studenten nog een extra motivatie te geven om naar het evenement te 

komen, krijgen ze de mogelijkheid zich in te schrijven voor een tombola waarop 

enkele mooie prijzen te winnen zijn. 

 

 Een receptie na het evenement om verdere contacten te leggen en de dag goed af te 

sluiten. 

 

 Locatie:  

Hogeschool Gent 

P-gebouw, campus Schoonmeersen (voorheen BME-CTL) 

vlakbij het station Gent Sint-Pieters en de ring rond Gent (R4). 

Datum: 24 februari 2011, 12u30 tot 18u 

 

 Andere voorstellen? 

contacteer ons! 

 

Dit alles bieden wij aan voor een prijs van €400. Voor selectiebedrijven vragen we een 

deelnameprijs van €550.  

  

Wegens plaatsgebrek kunnen wij maar een beperkt aantal bedrijven ontvangen. 

Indien u verzekerd wilt zijn van uw plaats raden wij u aan zo vlug mogelijk in  

te schrijven. (inschrijvingsformulier in bijlage) 



 

 

CCCooonnntttaaacccttt   

   
 

Olivier Steel 
 

M 0473 53 72 86 

E  olivier.steel@gmail.com 

 
Beschikbaarheidsrooster: 

 

Maandag: beschikbaar tot 10u30, terug beschikbaar vanaf 15u30 

Dinsdag: volledige dag ter beschikking  

Woensdag: volledige dag ter beschikking 

Donderdag: niet beschikbaar tussen 13u30 en 15u30 

Vrijdag: volledige dag ter beschikking 

 

Kurt Vanzeebroeck 
 

M 0477 66 29 17 

E  kurt.vanzeebroeck@gmail.com 

 
Beschikbaarheidsrooster 

 

Niet van toepassing 

 

 

Coördinaten Hermes 
 

Hogeschool Gent 

Campus Schoonmeersen (gebouw B) 

Tav Hermes Gent 

Schoonmeersstraat 52 

9000 Gent 

 

E  hermesgent@gmail.com 

 

KBC 737-0254750-71 
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