FIRST CIRCULAR - NATIONAL GEOLOGICAL JOB FAIR - GENT, 9 MARCH 2018
Geachte heer/mevrouw,
De Belgisch-Luxemburgse Unie van Geologen (BLUG-UBLG) en Geologica Belgica hebben
de eer u vriendelijk uit te nodigen voor de National Geological Job Fair waaraan, voor het
eerst, geologie-georiënteerde studenten van vier verschillende Belgische universiteiten
zullen deelnemen, nl. van de universiteiten van Luik, Leuven, Mons en Gent.
De Job Fair heeft als doel om bedrijven en instellingen die geologen en/of burgerlijk
ingenieurs mijnbouw-geologie tewerkstellen of zoeken in contact te brengen met
werkzoekende laatstejaarsstudenten en afgestudeerden. Tevens willen wij u een platform
bieden om contact te leggen met beginnende studenten en academici, hetgeen interessant
kan zijn wanneer u stagemogelijkheden overweegt of wanneer u de zichtbaarheid van uw
bedrijf of instelling in de geologische gemeenschap wil vergroten. Wij beogen met deze
jobfair het contact tussen potentiële werkgevers en werknemers in de geologische sector te
vergemakkelijken.
Deelnemende bedrijven zullen een standplaats ter beschikking krijgen die naar eigen smaak
kan worden ingericht. Om praktische redenen is de grootte echter gelimiteerd tot een
tweepersoonsbureau. Daarnaast zullen deze bedrijven de mogelijkheid hebben om in een
afzonderlijke zaal zichzelf kort mondeling voor te stellen. De dag zal worden afgesloten met
een netwerkreceptie.
Om deze Job Fair praktisch in te richten zijn we genoodzaakt om een bijdrage te vragen aan
de deelnemende bedrijven. Voor bedrijven met meer dan 30 werknemers bedraagt deze
bijdrage 200€, voor bedrijven met minder dan 30 werknemers 100€.
De Job Fair zal doorgaan op vrijdag 9 maart 2018 te Gent, details m.b.t. de praktische
aspecten zullen worden meegedeeld in een tweede omzendbrief.
Wij zouden uw aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen.
Indien u aan deze jobfair zou kunnen deelnemen vragen wij U vriendelijk de gegevens
onderaan
deze
mail
ingevuld
en
per
e-mail
terug
te
sturen
naar
geological.jobfair@gmail.com.
In de hoop op een positief antwoord en/of verdere vragen,
Met vriendelijke groeten,
Guy Franceschi
Belgisch-Luxemburgse Unie van Geologen
Prof. Dr. Rudy Swennen
Geologica Belgica

National Geological Job Fair 2018
Bedrijfsnaam/Non de l’entreprise : . . . . . . .
(Company name)
Bevestigd hun deelname aan de National Geological Job Fair 2018/Confirme sa
participation à la National Geological Job Fair 2018
(Confirms its participation to the National Geological Job Fair 2018)
zal aanwezig zijn met: . . . personen
Sera présent avec : . . . personnes
(will be present with: . . . persons)
en verwacht een factuur van … euro voor de deelname.
Et attend une facture de … euro pour sa participation.
and will receive an invoice of … euro for participation.
Contactpersoon en- gegevens voor het bedrijf: . . . . . .
Contact et coordonnées de l’entreprise : . . .
(Contact person and details for the company)
Wenst gebruik te maken van presentatie-tijd (schrap indien geen interesse).
Souhaite utiliser le temps de présentation (supprimer si aucun intérêt).
(Wishes to use the presentation slot – delete if no interest).

