IE-NET
INGENIEURSVERENIGING
LAAT U VERRASSEN
DOOR DE VOORDELEN
VAN UW LIDKAART
WWW.IE-NET.BE

ALS IE-NET-LID:
◊ maakt u deel uit van ons uniek netwerk van ingenieurs,
bedrijven en overheids- en opleidingsinstellingen
◊ kan u deelnemen aan exclusieve evenementen en aan
een vriendenprijsje opleidingen volgen
◊ bent u automatisch lid van de regionale afdeling
(deelgroep) van uw woonplaats
◊ krijgt u gratis de rapporten van de salaris- en startbaanenquêtes en van de ingenieursradar
◊ kan u op ons rekenen voor carriére- en juridisch advies
op maat
◊ blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de wereld
van de technologie en wetenschap
◊ en geniet u van tal van financiële voordelen!

STAP 1: LOG IN

= E-MAILADRES
************

STAP 2: CONTROLEER EN UPDATE
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Controleer uw contactgegevens.
Vink uw interessegebieden aan.
Vink de nieuwsbrieven aan die u wenst te
ontvangen.
Vink aan van welke regionale afdelingen u
nieuws wenst te ontvangen.

STAP 3: SCHRIJF U IN AAN
VOORDEELTARIEVEN
www.ie-net.be/kalender

Schrijf u in voor activiteiten:
ie-net is met haar afdelingen (deelgroepen) regionaal
en demografisch vertegenwoordigd in heel Vlaanderen en Brussel. Ontdek in de kalender het aanbod van
activiteiten dat door onze afdelingen worden georganiseerd. Als lid krijgt u een voordeeltarief.
Schrijf u in voor opleidingen:
Leden nemen deel aan een voordeeltarief:
- Individuele leden genieten een korting van 30%
op de basisprijs.
- Bij leden die jonger zijn dan 30 jaar of ouder dan
65 jaar loopt deze korting zelfs op tot 50%.
- Ook ie-net-partners krijgen korting: alle medewerkers genieten 30% korting op de opleidingsactiviteiten

WELKE VOORDELEN HEBT U
NOG ALS IE-NET-LID?

Financiële voordelen
U betaalt minder op:
- boeken, e-boeken, dvd’s, cd’s... via Proxis
- headsets via Jabra
- huisbrandolie via Brandstoffen Maes
- kinderartikelen via KinderenKoning,
helmen via MyNutty en sanitair via
Allibert-Boutique
- pech- en reisbijstand via VAB
- reizen via TUI
- tickets van de pretparken Walibi, Aqualibi,
Bellewaerde
- tijdschriften Knack, Trends en Sport/Voetbalmagazine via Roularta
- wijnen via Magnus Kwaliteitswijnen
Contact: christine.beckers@ie-net.be
www.ie-net.be/ledenvoordelen
Lees ILYA online
www.ie-net.be/nieuws/ilya-magazine

LEDENLIJST
www.ie-net.be/ledenlijst
Zoek collega-ingenieurs op in de ledenlijst. Enkel leden opgenomen in de ledenlijst kunnen de lijst consulteren. U kan zelf kiezen welke gegevens openbaar
zijn.
Vink aan hoe u wil verschijnen in de ledenlijst.
Laad eventueel uw foto/CV/Linkedinprofiel op.
Ga naar de ledenlijst en zoek collega-ingenieurs
op.

ONTDEK HET
IE-NET JOBPORTAAL
www.jobs-ie-net.be
Op ons Jobportaal ontdekt u het vacatureaanbod van
meer dan 500 bedrijven. U kan er ook uw CV uploaden. Zelfs spontaan solliciteren is mogelijk.

MAAK KENNIS MET ONZE DEELGROEPEN
ie-net is met 10 regionale deelgroepen vertegenwoordigd in
Vlaanderen en Brussel. Zo is ie-net ook bij u in de buurt. Deze
deelgroepen organiseren activiteiten en bevorderen het contact
tussen leden uit de regio. ie-net heeft ook deelgroepen die speciaal gericht zijn op vrouwelijke ingenieurs, jongeren en senioren.
Bovenaan de homepage kan u via het dropdownmenu “selecteer
een afdeling” eenvoudig navigeren naar de deelgroepen en hun
overzicht met de activiteiten georganiseerd door de deelgroepen. Bent u geïnteresseerd om actief mee te werken in een
deelgroep? Stuur een mail naar de voorzitter van de deelgroep.

MAAK KENNIS MET ONZE
EXPERTGROEPEN
ie-net heeft 28 expertgroepen bestaande uit ingenieurs die een
zelfde passie delen voor een bepaald kennisdomein. Ze geven
hun leden de gelegenheid op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. Ze organiseren activiteiten zoals
lezingen, studiedagen en opleidingen. U vindt een overzicht van
alle expertgroepen op www.ie-net.be/expertgroepen. Wilt u
samen met collega’s uw kennis delen in een bepaald kennisdomein? Stuur een mail naar christine.mortelmans@ie-net.be.

WORD VRIJWILLIGER
U kan als vrijwilliger meewerken aan werkgroepen, voorbereidingen van events en/of activiteiten... Interesse? Contacteer Nancy
Vercammen, algemeen directeur, nancy.vercammen@ie-net.be.

VRAGEN OF INFO?
Omtrent uw lidmaatschap kan u contact opnemen met Marleen
Anckaert, marleen.anckaert@ie-net.be.
Voor vragen over de voordelen of de werking van ie-net:
www.ie-net.be/ie-net-staf of neem zeker ook eens een kijkje op
onze FAQ’s: www.ie-net.be/faq.
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