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Voka – KvK Limburg roept UCLL-alumnus uit tot ‘management
assistant van het jaar’
Download de foto’s van de prijsuitreiking via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL.
Domein Bokrijk mag zich gelukkig prijzen: met Stephanie Vandenbosch hebben ze niemand
minder dan de management assistant van het jaar in huis. Stephanie studeerde in 2007 af
als management assistant op Campus Diepenbeek en slaagde nadien nog met glans voor
het postgraduaat Bedrijfskunde en Management. Gisteren haalde de UCLL-alumnus het in
de jaarlijkse wedstrijd van Voka – KvK Limburg van vier andere genomineerden.
Stephanie: “Ik ben heel blij met deze prijs, het is een grote blijk van waardering en vertrouwen. Ik ga
er elke dag volledig voor en het is heel fijn dat dat erkend wordt. Uit mijn opleiding heb ik het meeste
meegenomen: flexibel zijn en plannen en organiseren. Dat gebruik ik echt elk dag.”
Tevreden Domein Bokrijk
De vijf genomineerden schreven zichzelf niet in voor de wedstrijd, maar werden door hun baas
aangeprezen en vervolgens door een zevenkoppige jury van experts beoordeeld. Dit jaar kaderde de
wedstrijd in het thema ‘vitaliteit’. Liesbeth Kees, directeur domein Bokrijk: “Ik kan me geen betere
management assistant voorstellen, het is heel fijn om met haar te kunnen werken in vertrouwen en
vriendschap. Ze verdient dit echt 100%.”
Voka Management Assistant Day
Tijdens de Management Assistant Day van Voka – KvK Limburg op 20 april werden de sleutelfiguren en
manusjes-van-alles extra in de bloemetjes gezet door keynotesprekers als regisseur Nic Balthazar en
cabaretière Els De Schepper. Aan het einde van de dag werd Stephanie Vandenbosch uitgeroepen tot
management assistant van het jaar.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

