ie-net Jobbeurs
Woensdag 20 november - Congrescentrum Ter Elst

Op woensdag 20 november willen we bedrijven en ingenieurs samenbrengen om met elkaar kennis te
maken op de ie-net Jobbeurs.
Bent u op zoek naar ingenieurstalent? Neem dan deel aan de ie-net Jobbeurs in het Congrescentrum
Ter Elst in Edegem (18u-21u).
Deelnameprijs bedraagt 850€ (excl. btw) voor bedrijfspartners, niet-partners betalen 1150€ (excl.
btw). Indien u graag wil deelnemen, kan u dit doorgeven via chantal.versweyveld@ie-net.be.

Praktische details
¾ Wie? ie-net mikt net als bij de vorige editie van de ie-net Jobbeurs op een brede mix van profielen:
zowel bio-, industrieel als burgerlijk ingenieurs worden uitgenodigd en we proberen opnieuw een
gevarieerde groep van jonge als meer ervaren ingenieurs aanwezig te laten zijn. Om de jongere
doelgroep zoveel mogelijk te mobiliseren, organiseert de ie-net-afdeling voor jonge ingenieurs
(pas afgestudeerde ingenieurs -35 jaar) een lezing in de rand van het evenement. Tijdens deze
lezing neemt futurist & trendwatcher Richard van Hooijdonck je mee naar de toekomst en legt hij
de impact van nieuwe technologie op de manier waarop we leven, werken en ondernemen bloot.

¾ Hoeveel ingenieurs? Bij de editie van november verwelkomde ie-net meer dan 75 ingenieurs.
¾ Concept? U krijgt de mogelijkheid om tijdens de Jobbeurs uitgebreid kennis te maken met de
deelnemers.

¾ Locatie? Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
¾ Opbouw stand? In Ter Elst hebben we met de Expohal voor een ruimte gekozen waarin er geen
enkel probleem is om een stand te bouwen met een wand en andere toepassingen. Er zullen ook
tafels en stoelen voorzien worden. U kan uw stand vanaf 09:00u opbouwen. Afbraak van de stand
moet nog dezelfde dag gebeuren.
De Expohal heeft een aparte, brede toegangsdeur (garagedeur expo – adres: Ter Elststraat 310)
waardoor u gemakkelijk uw promotiemateriaal ter plaatse kan krijgen.
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Afmeting toegangsdeur: breedte 3 m en hoogte 2.75 m.
Vlak voor het gebouw is er een grote parking.
Let op: De zaal en de stand moeten in de originele staat achterlaten worden. Papier, karton,
verpakkingsmateriaal, decor en afval moeten meegenomen worden. Eventuele kosten voor
opruim/opkuis van achtergebleven materiaal van de standhouder worden op deze verhaald.

¾ Catering? Op de beurs zal er 2 personen per stand drank en broodjes voorzien worden (op de
stand).

¾ To do? Schriftelijke bevestiging via mail is voldoende. Hierna zal ie-net een contract en factuur
opmaken en een aantal gegevens opvragen voor de voorstelling van uw organisatie in onze
communicatiecampagne (flyers, website en sociale media).

¾ Indien u verdere vragen heeft kan u contact opnemen met:
- Chantal Versweyveld (chantal.versweyveld@ie-net.be – Tel. 0496 51 26 96)
-

Toon de Bruyn (toon.de.bruyn@ie-net – Tel. 03 260 08 65)
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