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Als lid van ie-net ingenieursvereniging geniet je een
jaar lang heel wat voordelen en diensten. In deze folder vind je een overzicht van de voordelen van je lidmaatschap. Maar zo’n overzicht kan nooit volledig zijn,
want het aanbod voor onze leden evolueert voortdurend: er is altijd plaats voor nieuwe activiteiten, nieuwe
kortingen, nieuwe opleidingen, nieuwe evenementen
en een netwerk dat voortdurend in beweging is.

ie-net ingenieursvereniging staat voor elk lid op elk
moment klaar met:
◊ advies
◊ activiteiten
◊ opleiding en vorming
◊ belangenverdediging
◊ expertise
◊ netwerkmogelijkheden
◊ ...

WE ZETTEN JE CARRIÈRE
OP HET JUISTE SPOOR
Pas afgestudeerde en andere jonge ingenieurs kunnen
een beroep doen op ie-net om samen hun carrière de
juiste start te geven.
Op weg naar een job:
ie-net helpt je!
Met infobeurzen, panelgesprekken, speeddates en andere toffe en inspirerende initiatieven legt ie-net een
link tussen afstuderende ingenieurs en het bedrijfsleven. ie-net brengt het bedrijfsleven en de ingenieursopleiding in nauw contact met elkaar. Daar plukt iedereen de vruchten van!
Virtueel jobplatform
Met het virtueel jobplatform
legt ie-net de link tussen jouw
capaciteiten en een markt van
meer dan 400 bedrijven die
op zoek zijn naar geschikte ingenieursprofielen. Leg de juiste contacten voor de perfecte
job via je laptop. Onze virtuele
jobbeurs is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk.
Als ingenieur kun je gratis en al dan niet anoniem je cv
verspreiden bij meer dan 400 bedrijven. Het jobportaal biedt je ook de mogelijkheid om je cv in het Frans
of het Engels aan te bieden. Je kunt je cv op de bedrijfsstand achterlaten, ook als dat bedrijf op dat moment geen vacatures zou hebben. De bedrijfsstanden
bezoek je in 3D-modus. Op een kaart van België kun je
zelfs regionaal zoeken naar een job. En als je specifiek
op een bepaalde sector mikt, dan zijn de beurshallen
interessant, want die zijn ingedeeld per sector.
Advies
Op weg naar die eerste geschikte job heeft ie-net voor
jou een ‘handleiding solliciteren’. Voorts beoordelen
we je curriculum vitae, geven we persoonlijk advies en
krijg je loopbaanadvies.

OP ELK MOMENT VAN JE LOOPBAAN
ZIJN WE ER VOOR JOU!
Zit je goed als ingenieur?
Iedereen heeft wel de neiging om
te vergelijken: zit mijn loon goed,
hoe zit dat met mijn arbeidsvoorwaarden, hoe loopt mijn carrière, …
ie-net houdt met enquêtes, bevragingen en voortdurend onderzoek de vinger aan de
pols. Dankzij onze cijfers weet je hoe je ervoor staat
als ingenieur en of je al dan niet over een aspect van je
carrière wat ‘meer onderhandelt’.
Loopbaanadvies
ie-net staat je bij op elk moment in je carrière. Je kunt
bij ie-net terecht voor informatie over beurzen, zoals
jobbeurzen of opleidingsbeurzen. Naast persoonlijk
advies reikt ie-net je ook infoavonden aan over actuele
onderwerpen in de professionele sfeer. Dankzij een
samenwerking met ‘Werk met zin’ geeft het ie-net-lidmaatschap je ook recht op professionele loopbaancoaching.
Infosessies
Regelmatig organiseren we informatiesessies rond actuele thema’s voor ingenieurs die op een
kruispunt in hun carrière staan en
graag goed geïnformeerd belangrijke beslissingen nemen.
◊ De expatdag over werken in het buitenland
◊ Engineering a start-up: topondernemers verklappen hun geheimen
◊ Successen en valkuilen van start-ups
Sta je zelf voor een belangrijke carrièrewending of heb
je het al eens meegemaakt? Suggesties voor nieuwe
infosessies zijn altijd welkom!

WE STELLEN JE
ONZE EXPERTISE TER BESCHIKKING
Juridisch advies
Op bepaalde momenten in
je carrière dreigt er altijd wel
een onenigheid of een conflict. Het zijn vaak de minder
aangename aspecten van
een professionele loopbaan,
maar net op die momenten
kun je de steun van experts
goed gebruiken. ie-net geeft
eerstelijns juridisch advies en
persoonlijke juridische ondersteuning in de professionele sfeer.
Adviesraden
Met onze adviesraden vernieuwen we de producten en
diensten die we onze leden aanbieden. Onze adviesraden zijn onderlegd in een welbepaald maatschappelijk
deelaspect. Ze zijn samengesteld uit leden van onze
ingenieursvereniging. Als lid van ie-net kun je ook
meewerken met de adviesraden en bijdragen aan de
uitbouw van onze ingenieursvereniging. Tegelijk doe je
zelf een schat aan informatie op. Win-win…
Expertgroepen
Ingenieurs verdiepen zich voortdurend in hun vakgebied. Als ingenieurs die eenzelfde passie delen, hun
krachten bundelen, dan leidt dat tot een schat aan
kennisuitwisseling en verdieping. Samen weten en leren we meer dan alleen. Die kennisdeling en synergie
rond knowhow heeft ie-net structureel uitgebouwd in
de ie-net-expertgroepen. Een rijkdom aan kennis over
meer dan 28 vakgebieden: daar doet elk ie-net-lid
voordeel bij! Als ie-net-lid kun je ook actief deel uitmaken van een expertgroep. Ook daar doe je zelf een
schat aan informatie op. En ook daar: win-win…

SAMEN WERKEN
AAN EEN STERK VERHAAL!
Belangenverdediging
ie-net verdedigt de
belangen van alle ingenieurs
op elk niveau: politiek,
maatschappelijk, op
onderwijsvlak, bij de industrie
en de bedrijfswereld, …
Vertegenwoordiging
en netwerking
ie-net heeft een stem op heel wat beleidsniveaus in
Vlaanderen en Europa. We zijn vertegenwoordigd in
de politiek en het bedrijfsleven, maar ook op Belgische, Europese en wereldfora voor ingenieurs. We
laten de stem van de Vlaamse ingenieurs ook daar
weerklinken!
Jong en oud
ie-net heeft zijn interne organisatie ook qua leeftijd
ingedeeld. De ie-net-jongeren zijn verenigd, net zoals bijvoorbeeld ook de senioren een eigen werking
hebben. De jongeren organiseren eigen activiteiten
en spitsen zich naast sociale en sportieve activiteiten
toe op de items die vooral jongeren aanbelangen. Het
Young Potential Weekend in april is inmiddels een succesvolle traditie. Onze ie-net-jongeren nemen ook regelmatig deel aan EYE-conferenties (European Young
Engineers) doorheen heel Europa.
Permanent op het voorplan
ie-net zet de ingenieur in Vlaanderen permanent op
het voorplan. Dat doen we onder andere door nadrukkelijk aanwezig te zijn bij evenementen, beurzen,
wetenschappelijke incentives en zo meer: de Vlaamse
havendag, de uitreiking van de Elite van de Arbeid,
innovatiebeurzen, de Dag van de Wetenschap, enz.

JE LIDGELD IS ZÓ TERUGVERDIEND!
ie-net heeft voor zijn leden al heel wat financiële voordelen bedongen. Als lid van onze ingenieursvereniging
krijg je aanzienlijke kortingen bij sommige bedrijven.
Ook voor evenementen onderhandelen we over toegangskortingen of gratis kaarten. Het lidgeld van een
belangenvereniging is fiscaal aftrekbaar en dankzij de
voordelen die we je aanreiken, is je lidgeld zó terugverdiend!
Brandstoffen Maes
Leden die hun huisbrandolie bestellen bij Brandstoffen
Maes genieten via de brandstoffenpool van ie-net een
mooie bijkomende korting op de brandstofprijzen.
Ook online bestellen is mogelijk.
VAB
De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) geeft onze
leden 10 tot 20 % korting op verschillende formules
voor pechverhelping en reisbijstand. Maar ook motorbijstand en fietsbijstand zitten in het gamma.
Proxis
ie-net-leden krijgen 10% korting op het hele aanbod
boeken, e-boeken, strips, dvd’s & Bluray, cd’s & vinyl,
games en software op www.proxis.com. De korting
wordt automatisch verrekend via een code.
Jetaircenter
Jetaircenter geeft je op vertoon van je ie-net-lidkaart
een korting van 3 tot 5% op tal van reizen.
Batibouw
Met Batibouw onderhandelen we elk
jaar over gratis toegang tot de beurs
voor onze leden-ingenieurs.

MEER JONGEREN INGENIEUR!
Aanmoedigen en stimuleren!
ie-net stimuleert op onderwijs- en beleidsniveau de
instroom van jongeren in STEM-richtingen.
Met tal van acties willen we het tekort aan ingenieurs,
wetenschappers, technici en wiskundigen,
waarmee Vlaanderen nu al zo lang kampt, terugdringen. We promoten bij tal van instanties het STEM-onderwijs: science, technology, engineering en mathematics.
Belonen
Met de ie-prijzen en andere initiatieven beloont ie-net,
vaak in samenwerking met externen, het werk of de
studies van jonge ingenieurs. Een beloning voor de
betere ingenieurs, maar ook een stimulans en inspiratiebron voor alle anderen.
ie-startbaan
Tijdens info- en discussieavonden stellen we de resultaten van een enquête voor over de start van je loopbaan als pas afgestudeerde masterstudent ingenieurswetenschappen, als kersverse ingenieur.
Young Potential Weekend: boost je carrière!
Je bent een jonge belofte en
technisch sta je sterk in je schoenen. Maar... hoe ontwikkeld zijn je
soft skills? Kan je op dat vlak nog
wat hulp gebruiken? Dan is het
Young Potential Weekend beslist
iets voor jou!
Het Young Potential Weekend is een organisatie van de
ie-net-jongeren en het staat synoniem voor een weekend boordevol interessante workshops,
netwerkgelegenheid, kennismaking met potentiële
werkgevers en nog veel meer!

LEVENSLANG LEREN MET IE-NET!

Leden van ie-net en werknemers van bedrijfsleden
genieten maar liefst 30% korting op het volledige opleidingsaanbod van ie-net. ie-net is erkend opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille en komt dus in
aanmerking voor subsidies van de Vlaamse overheid.
ie-net heeft een heel breed spectrum opleidingen:
vaktechnisch, management, sociale vaardigheden, …
Een greep uit de thema’s: milieu, bouw & infrastructuur, chemie, energie, voeding, elektriciteit & elektronica, ICT, materialen, mechanica, …
De opleidingen zitten altijd op postacademisch niveau.
De sterkte van ie-netopleidingen: de praktische toepasbaarheid doordat het merendeel van de docenten
mensen zijn die dagelijks in de bedrijfswereld staan.
Ook de rijkdom aan uitwisseling van ervaringen valt
niet te onderschatten!
Het programma wordt elk jaar in november vastgelegd
voor het daaropvolgende jaar en bestaat voor 70% uit
een vaste programmatie en voor 30% uit flexibele opleidingen.
ie-net reikt een uitgebreid programma aan, gespreid
over infoavonden, cursussen, fellowprogramma’s (intensieve jaarprogramma’s – masterclassopleidingen),
workshops, studiedagen, voordrachten, incompanytrainingen, cursussen op aanvraag, …
Zelf een suggestie voor een nieuwe opleiding?
Een nieuwe trend ontdekt waar we iets kunnen rond
organiseren?
Meld je suggestie via opleiding@ie-net.be!

SAMEN STERK:
DE KRACHT VAN NETWERKEN!
Een uitgebreid, eigen netwerk
Met meerdere duizenden leden, honderden bedrijven
als lid, jongeren, senioren, honderden activiteiten,
honderden vormingsmomenten en events reiken we
je een gigantisch netwerk aan. Een netwerk dat op elk
moment van je carrière zijn nut kan bewijzen. Het ligt
voor het grijpen. En je ontmoet er experts op heel wat
vlakken. Meestal hebben die ingenieurs zelf ook nog
een belangrijk netwerk en ook dat kan heel nuttig zijn
op bepaalde momenten!
De brugfunctie van ie-net
ie-net is het contactpunt tussen ingenieurs, bedrijven,
zelfstandigen, overheidsdiensten en vormingsinstellingen. ie-net verzorgt een brugfunctie tussen die instanties en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
Samen leren
Jaarlijks organiseren we honderden activiteiten: geografisch gespreid (nationaal, regionaal, provinciaal) of
georganiseerd per leeftijdscategorie (ie-net-jongeren,
seniorenwerking, …) of per expertise. Als ie-net-lid kun
je deel uitmaken van zo’n regionale werking. Je ontmoet er niet alleen interessante mensen, je sluit er ook
vriendschapsbanden en je krijgt de kans om je netwerk
uit te bouwen en uit te breiden.
Alumni
Ook de alumnivereniging biedt je een uitstekend netwerk aan. ie-net heeft een samenwerkingsakkoord met
de alumniverenigingen. Als ingenieur kan je gebruik
maken van het gecombineerd lidmaatschap waardoor
je 10% korting geniet op het lidmaatschap van ie-net
en het lidmaatschap van jouw alumnivereniging.

COMMUNICEREN DOEN WE SAMEN!
ie-net reikt je informatie aan op een multimediale manier. Naast de traditionele kanalen gebruiken we ook
externe kanalen, sociale media, partnermarketing, enz.
De traditionals
Vijf keer per jaar krijg je het magazine ILYA in de bus:
interessante artikels rond een bepaald topic, maar ook
een overzicht van de activiteiten van de vereniging,
lokaal en nationaal, en een ruim aanbod aan vorming
en opleiding.
Regelmatig krijg je ook nieuwsbrieven en op de website kun je altijd terecht voor actuele informatie. Als ienet-lid ben je gratis geabonneerd op onze publicaties.
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Energie

Innoverende folie
beschermt tegen
aanslagen

Prescreening
van epilepsie

Sociale media
Je vindt ie-net ook op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Partnermarketing
Met partners als Essenscia, KVCV, VCB , IPV, BBG,
WTCB, Phytopfar, Kivi, Bevat, Cir, Infosteel, Ilvo, Stork
en de alumniverenigingen werken we nauw samen en
we promoten elkaars activiteitenaanbod.
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WORD LID VAN IE-NET
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