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Studenten hogeschool UCLL solliciteren via speeddate
voor job in het buitenland
Nederlands technologiebedrijf gaat op zoek naar 20-tal ‘matches’
op Campus Diepenbeek

Diepenbeek – Het Nederlandse ingenieursbureau TMC organiseerde op 9 juni een
speeddate op Campus Diepenbeek voor de UCLL-studenten Elektromechanica,
Energietechnologie en Elektronica-ICT. Op die manier hopen ze via een samenwerking met
de hogeschool een 20-tal vacatures in te vullen voor een technologiebedrijf uit Eindhoven.
112 laatstejaars werden uitgenodigd voor de ‘speeddate-sollicitatiesessies’. De
beschikbare jobs brengen de starters van hogeschool UC Leuven-Limburg eerst over de
grens naar Nederland, om hen dan de wijde wereld in te sturen.
UCLL-studenten kunnen al enkele jaren stage lopen bij het Nederlandse technologiebedrijf. Langs die
weg werden al heel wat jong-afgestudeerden van de hogeschool aangeworven. Joël Claes,
opleidingshoofd UCLL: “Die positieve ervaring zette het bedrijf ertoe aan te investeren in een
speeddate op Campus Diepenbeek. Een mooie kans voor onze studenten.” Het bedrijf zet een aantal
rekruteerders in om het geheel in goede banen te leiden.
Internationale ervaring
Het zijn geen alledaagse jobs, waar de laatstejaars van UCLL voor kunnen solliciteren. Frank Barendse
van TMC: “We zijn op zoek naar starters die hun eerste stappen meteen in een internationale omgeving
willen zetten. Na een opleiding op de vloer in Eindhoven, gaan ze naar plekken overal ter wereld -Azië bijvoorbeeld. Zo’n job vraagt niet alleen technologische, maar ook persoonlijke vaardigheden.”
Als er een match is, volgt er een 2e gesprek. Het bedrijf zal ook aanwezig zijn tijdens de
stagevoordrachten van de UCLL-studenten, later deze maand.
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Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT (lerarenopleidingen).
Het is de ambitie van de hogeschool om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie kan er meer
ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg
biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan
14.500 studenten en 1700 medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger
onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en technologie’ en ‘Gezondheid en
welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

