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Intro

Evenementenbureau Conrad Consulting + studentenverenigingen A.B.V.G, A.S.G. en Kerberus van de faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen aan de associatie KUL/ UHasselt, Opleiding Management en Technologie 
aan de UCLL en Opleiding Bachelor Bouwkunde aan de PXL, organiseren op donderdag 16 februari ‘23 
Engineer Plaza®.

Dit evenement omvat een jobbeurs voor bachelor- & ingenieursstudenten, gevolgd door een afterwork en 
een TD (studentenfuif). Dit is een perfecte combinatie: de afterwork, als overgang tussen jobbeurs en fuif, biedt 
studenten en bedrijven de kans tot netwerking, onder een ontspannen sfeer, met een hapje en een drankje. 

Engineer Plaza® wordt georganiseerd in de zaal met de grootste capaciteit van Diepenbeek, de Fitlink.
Dit is hét uitgaansoord voor Hasseltse en Diepenbeekse studenten, met op topfuiven meer dan 2.000 
bezoekers. 

Op volgende bladzijden meer info + samenwerkingsvoorstellen. 
Uw bedrijf is op zoek naar technische professionals en afstuderende ingenieurs? Dan is dit evenement een 
prima opportuniteit!  De “niche” ingenieurs-jobbeurs is gefocust op enkel die “engineering” profielen die jullie 
zoeken. Live contact tussen potentiële werkgevers/bedrijven en kandidaten is nog steeds de meest concrete 
weg om tot een match te komen. Engineer Plaza® faciliteert constructieve netwerkmomenten tussen jou als 
HR manager of medewerker en afstuderende ingenieurs / alumni.

Evenementenbureau Conrad Consulting staat al 8 jaar mee garant voor de professionele organisatie van de 
jobbeurs & AfterWork. Zij nemen het volledige voortraject en de organisatie van de beurs voor hun rekening, 
tot en met de afterwork. Vanaf dan nemen de studentenverenigingen het over voor de Throwback TD to the 
Nineties & Nillies.

Indien Covid19 of andere gebeurtenis restricties veroorzaakt gaan we gedeeltelijk over op een hybride versie 
van het evenement, met o.a. een online afspraakmodule voor studenten en HR-medewerkers van de bedrijven 
die van op afstand deelnemen.

We voorzien 3 aankoopbonnen van 500 euro (van Coolblue) voor sollicitanten die hun CV opladen in onze 
database. 
Daarnaast triggeren we ingenieursstudenten van campussen Geel, Leuven, ... door het voorzien van gratis 
pendeldiensten, inclusief gratis toegang tot jobbeurs + afterwork + TD.

Enthousiaste groet

Ing. Koen Vanhove
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Voorgeschiedenis

Voorbije 23 jaar was er in Diepenbeek steeds een succesvolle TD, waar in de loop der jaren een jobbeurs 
en afterwork aan toegevoegd werden. Dit succes is mee te danken aan de bedrijven/standhouders die 
het project steun(d)en:

ABT België
ACE
Actemium
Adimec
Aertssen
AKKA
Altez
APK
Alpha Pro (Engineers)
Altez Construction Group
ASK Romein
ASML
Alliacta
Arcadis
Bam Contractors
Besix
Blavier Woningen
Bonache
Bosal
Cartesio
Colas en Colas Rail
Cometal
Contec
Continu
CTRL F
DAF Trucks 
Daikin

Dätwyler Pharma Packaging
Deloitte
Deme
Democo
Denys 
Edibo
Eiffage / Smulders
Elia
Ellimetal
EnergyVille     
engie
Engi Talents
Equans
Evoke Staffing
Friesland Campina Frisomat
Greenyard Prepared
Haex
Hoogmartens   
Houben
Hudson
Iftech
Imtech
INEOS
Ivo Gijbels Groep
Jansen (The Building Co.)
Maintenance Partners   
Melexis

Michielsens
Mides
Nalys
NewPoint Professionals
Nitto
Optimum Sorting
Ordina
PDM
PEC Engineering Systems
PM Group
Prefaco (CRH) 
Prodrive Technologies
Profel
Reditech = Yitch
Renotec
SCIA
Select HR
Simac
Sioux Embedded Systems
Smet Group
Solid
Stadsbader
Start People
Stegmann
Sweco
Syngenia
Talentus

TCS
Teach for Belgium
Tectum Group
Tenneco
Tormans
Toyota
Tractebel
TMC
TUC Rail
UHasselt (postgraduaten)
Umicore
Unique Sappi
V2S stabiliteit
Van Roey Groep
Vanderlande 
Vanhout
Vasco
VDS Vanderstraeten
WAW (We And Work)
Willemen (Infra)
Willy Naessens group
Wingman (divisie Linkless)
Xelvin
Yitch

Afgelopen jaren mochten we telkens een 80-tal geïnteresseerde bachelor- en ingenieursstudenten 
verwelkomen voor de jobbeurs + afterwork (vorig academiejaar zelfs meer dan 120!)
en 1.000-2.000 fuivers op de TD (vorig jaar een Après-Ski editie). 
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Engineer Plaza 

De voorgaande jaren was de jobbeurs een groot succes voor de studenten en de aanwezige bedrijven. 
Wij verzamelen voor jou alle ingenieursstudenten en technische bachelors op één plaats. Engineer Plaza is 
de ideale gelegenheid om nieuwe ingenieurs te zoeken voor de job die perfect op hun lijf geschreven is. 

Ingenieursstudenten (en professionele technische bachelors) van het laatste jaar van zowel de Universiteit 
Hasselt, KU Leuven, de PXL Hogeschool en de Universitaire Campus Leuven Limburg (UCLL) worden 
persoonlijk uitgenodigd en krijgen een gratis inkomkaart voor de fuif als ze aanwezig zijn op de jobbeurs. 
Daarnaast nodigen we ingenieursstudenten van andere studentensteden uit zoals deze van Leuven, Geel, 
Mechelen, Antwerpen, Eindhoven, …  
Op de jobbeurs kom je in contact met ingenieursstudenten die op zoek zijn naar een uitdagende en 
passende job. Twee doelgroepen die naar elkaar op zoek zijn, worden in contact gebracht op een 
aangename en informele manier. 

De aanwezige ingenieursstudenten komen uit volgende MASTER-opleidingen van de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen:    

- Industrieel ingenieur in de Bouwkunde
- Industrieel ingenieur in de Biochemie (niet in Diepenbeek)
- Industrieel ingenieur in de Chemie 
 - Optie: Farma en fijnchemie

 - Optie: Duurzame chemische procestechnologie en kunststofverwerking

 - Optie: Voeding en packaging)

- Industrieel ingenieur in de Elektromechanica
 - Optie: Ontwerp en productie

 - Optie: Automatisering

- Industrieel ingenieur in de Energie (automatisering)
- Industrieel ingenieur in de Energie (elektrotechniek)
- Industrieel ingenieur in de Elektronica-ICT    
- Industrieel ingenieur in de Nucleaire technologie
 - Optie: Milieu

 - Optie: Nucleair & medisch

Er zijn (in beperkte mate) studenten uit de academische en professionele technische bachelor-opleidingen 
aanwezig, die op zoek zijn naar een stageplaats of job. 
Ook doctoraatsstudenten en navorsers zijn van de partij + alumni (afgestudeerden met werkervaring).

Om de contacten met de ingenieurs hoog te houden en om de gezellige sfeer te verzekeren, wordt de 
jobbeurs bewust beperkt en wat informeler gehouden. Een succesvolle formule en een ontspannen sfeer 
tussen bedrijf en student. 

R
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Engineer Plaza zal bestaan uit: 

15u30 - 20u30   JOBBEURS & AFTERWORK voor ingenieurs & technische bachelors
De jobbeurs in de grote en kleine (sport)hallen: de standhouders en onze jonge ingenieurs krijgen hier de kans 
om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. 
Tijdens de jobbeurs is er ook gelijklopend een uitgebreide receptie/BBQ. Deze wordt aangeboden aan de 
partners door Engineer Plaza. Studenten en oud-studenten sluiten aan om te netwerken. 

22u00 - 03u00  TD/studentenfuif “Throwback to the Nineties & Nillies”
De TD biedt de perfecte gelegenheid om eens goed uit je dak te gaan tot in de vroege uurtjes. De fuif wordt 
verzorgd door de betrokken studentenverenigingen.

Dankzij de afterwork is er een naadloze overgang tussen de jobbeurs en de fuif.  We geven de standhouders 
ook vrijkaarten voor de fuif (die ze deels kunnen wegschenken aan medewerkers en/of sollicitanten).

Plaatsen zijn beperkt…

- Max. 56 standhouders! 
- Donderdag 16 februari 2023, 15u30 - 03u00  (einde jobbeurs 20u30) 
- Fitlink Sportcentrum - Universitaire Campus Diepenbeek 
- Jobbeurs voor ingenieursstudenten en technische bachelors 
- Fuif voor alle studenten 

Grondplan 22/3/22

Netwerkapp
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Wat bieden we 

We voorzien een standruimte van 3x3 = 9m², afgewerkt met zwarte doeken (3 wanden), inclusief basislicht, 
stroom (230V/10A), een statafel en 2 krukken. Dranken gedurende gans de jobbeurs voor jullie medewerkers 
en bezoekende studenten zijn gratis inbegrepen.

We maken veel publiciteit voor Engineer Plaza®.  Affiches, spandoeken, banners, flyers, infoboekje,… 
Ze worden verspreid over Diepenbeek, Hasselt en omstreken. 

- 250 A2 Full Color affiches 
- 10 spandoeken van 6m² (340x175cm)
- 1.000 A5 flyers + 100 infoboekjes (met advertentie 1/1 pagina per standhouder)
- 1.500 voorverkoopkaarten 

Verder krijg je tijdens de jobbeurs en de fuif de kans om uw bedrijf in de kijker te zetten. Dit wordt mogelijk 
gemaakt via weergave van je bedrijfslogo/visuals op videoschermen. 

Voor de jobbeurs worden er 100 boekjes gedrukt met grondplan + informatie van de deelnemende 
bedrijven + wat notitievellen. Deze worden onder de aanwezigen uitgedeeld en (beperkt) op voorhand in de 
Fitlink, Universiteit en Hogescholen van de campus Diepenbeek. 

Als belangrijkste item is er het contact met onze studenten en jonge (reeds werkende) ingenieurs.
De mond-tot-mondreclame, een goed gesprek in optimale omstandigheden, het zijn dé ingrediënten voor 
een goede ingenieurs-jobbeurs deelname met mooie resultaten! 

Sociale media: Engineer Plaza jobbeurs & afterwork heeft Facebook-pagina’s, een Facebook-evenement, 
LinkedIn pagina,… Ook de 3 studentenverenigingen posten regelmatig relevante content over het 
evenement en zijn standhouders/partners op hun kanalen.

De website www.engineerplaza.be wordt centraal ingezet, met verwijzingen vanuit www.nvdi.be; www.
nachtvandeingenieur.be; www.engineerplaza.nl; www.engineerplaza.eu; e.a.  Als partner wordt u hier 
op vermeld, met doorverwijzing naar jullie eigen (job/recruitment)website = link naar uw openstaande 
vacatures. Onze website wordt regelmatig geüpdatet en zal tegen januari volledig op punt staan. Elke 
afstuderende ingenieursstudent zal ook gevraagd worden om zijn/haar CV via deze website te uploaden. 

We maken het extra aantrekkelijk voor de studenten, door een gratis ticket voor de fuif aan te bieden aan 
elke student die hieraan meedoet. Ook een CV-actie met 3 te winnen aankoopbonnen van Coolblue t.w.v. 
3 x €500 zorgt voor beleving. Die bonnen worden ter plekke “getrokken” uit de dan opgeladen CV’s, door de 
3 presenterende  partners/standhouders (Houben, Sweco en Tractebel/engie in 2022).

www.engineerplaza.be
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VPD organiseert de Ingenieursprijs  
‘Paul Donners’, editie 2023 

Een selecte jury van de ingenieursvereniging ‘Vriendenkring Paul Donners’ vzw bekroont jaarlijks 
de meest verdienstelijke masterproef van alle ingezonden kandidaturen aan de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen (FIIW) van de UHasselt/KU Leuven te Diepenbeek.

De criteria waarop deze jury zich baseert, zijn de volgende:

- praktijkgerichtheid: uitvoerbaarheid of uitgevoerd;
- originaliteit: niet als origineel ontwerp bedoeld, maar als originele uitvoering;
- presentatie: het communicatieve en het antwoorden op gestelde vragen;
- persoonlijke inbreng: eigen werkinhoud en creativiteit;
- inhoud en opbouw van hand-out en begeleidende teksten.

Aan de door de jury geselecteerde masterproef zal de Ingenieursprijs “Paul Donners” worden toegekend. 
Deze wordt mee gesponsord door Engineer Plaza

Naast een financiële beloning van 2.000 euro voor de winnaar(s) is de uitstraling een niet onbelangrijk 
aspect voor de (verdere) loopbaan van de laureaat.  

 
Meer info bij de interne promotor van uw masterproef.

Uitreiking van de Paul Donnersprijs 2022, na afloop van de proclamatie op 1 juli 2022. 
De laureaten zijn Robin Heleven en Wout Kenis die hun prijs in ontvangst nemen uit 
de handen van ing. Jaak Blocken.
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Après-ski TD 22/3/22
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Media
Voorbeelden Engineer Plaza 2022

Spandoek 6m2

Verso flyerRecto flyer = idem cover programmaboekje
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SAMENWERKINGSCONCEPTEN 

Het uiteindelijke doel van dit partnerdossier is om een win-win situatie te creëren voor alle betrokken 
partijen. Onze doelstelling is pas bereikt wanneer je bedrijf met zoveel mogelijk ambitieuze jonge 
ingenieurs(studenten) in contact is gekomen, hetzij via je stand op de jobbeurs, tijdens de afterwork, op 
de fuif of via onze promotiecampagne. 

De bekendheid van uw bedrijf wordt verhoogd door een optimale visibiliteit tijdens het evenement 
met een standruimte en gelijktijdig een afterwork met lekker eten en drinken. Dit is immers de eerste 
belangrijke stap in het aantrekken van nieuwe medewerkers. 

Je bedrijf kan Engineer Plaza® ook intern aanbieden als activiteit voor eigen werknemers. 
Zo wordt het evenement een sociale ontmoetingsplaats voor bedrijven en ingenieurs(studenten). 
Dit is een succesvolle B2B-formule waar verschillende bedrijven iets kunnen betekenen voor elkaar. 

Als laatste punt willen we nog even aanstippen dat uw investering fiscaal aftrekbaar is. U ontvangt een 
reguliere factuur vanuit de NV Conrad Consulting (incl. 21% BTW)

Op de volgende bladzijde vind je onze samenwerkingsconcepten.  
Alternatieve voorstellen op maat zijn bespreekbaar. 
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PARTNERSHIPS

PRESENTING PARTNER    (max.3)                  €2.250*

- Uw logo bovenaan op alle drukwerken, met vermelding “Powered by”     
(verspreid via scholen, horeca en het straatbeeld)  

- 1/1 pagina in het infoboekje
- Sociale media-reclame  
- Logo exclusief op spandoeken, drankbonnen, inkombandjes,…  
- Hoofdstandplaats op de jobbeurs (grootte van de stand bespreekbaar. 9-18m²)
- Uw logo/visuals op de LED-schermen tijdens de jobbeurs
- Alle ingestuurde CV’s worden beschikbaar gesteld  
- Uw logo en vacaturelinks op onze website (www.engineerplaza.be)  
- Mogelijkheid tot ophangen van banners of vlaggen  
- VIP-arrangement: 8 kaarten (incl. gratis toegang + eten en drank op de jobbeurs & afterwork 

+ gratis toegang en drank tijdens de studentenfuif)

GOLD PARTNER (max. 53)                    €1.150*

- Uw logo op drukwerk flyers, boekjes (verspreid via scholen, horeca en het straatbeeld)  
(1/2 t.o.v. presenting partner)

- 1/1 pagina in het infoboekje
- Standplaats op de jobbeurs (3x3 = 9m² stand)  
- Uw logo/visuals op de LED-schermen tijdens de jobbeurs
- Alle ingestuurde CV’s worden beschikbaar gesteld  
- Uw logo en vacaturelinks op onze website (www.engineerplaza.be)  
- Mogelijkheid tot ophangen van banners of vlaggen  
- VIP-arrangement: 4 kaarten (incl. gratis toegang + eten en drank op de jobbeurs & afterwork 

+ gratis toegang en drank tijdens de studentenfuif)

SILVER PARTNER   (max. 6)       €600*

- Uw logo en vacaturelinks op onze website (www.engineerplaza.be) 
   (1/4 t.o.v. presenting partner)
 - Uw logo/visuals op de LED-schermen tijdens de jobbeurs & afterwork
- Alle ingestuurde CV’s worden beschikbaar gesteld  (meerkost €200)

*Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
Jaarsponsors (>€750) van de medewerkende studentenverenigingen (ABVG, ASG en Kerberus) hebben recht op 15% korting op 
deelname aan Engineer Plaza, onder bovengenoemde formules of samenstellingen op maat. 
Bedrijven die voor 2 jaar intekenen krijgen 10% korting op bovenstaande pakketprijzen.
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CONTACTGEGEVENS 

Voor meer informatie:
 

Ing. KOEN VANHOVE
Afgevaardigd Bestuurder Conrad Consulting NV 
Sponsoringverantwoordelijke Engineer Plaza 
+32 475 25 66 32
Koen@conrad-consulting.be

XAVIER DE GRAAF
Eventverantwoordelijke Engineer Plaza
+32 472 61 51 10
Xavier@conrad-consulting.be 

Jens Hagelsteens (praeses A.B.V.G.), Rens Remans (praeses A.S.G.), Stef Lipkens (praeses Kerberus)
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