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ER IS MEER…
IS UW PROJECT TOCH NET IETS GROTER VAN OMVANG?

LOOPT UW PROJECTTIMING TOCH NET IETS ANDERS DAN 
DE VOORGESTELDE TIMING?

Neem dan zeker een kijkje op onze website voor andere stagemogelijkheden.

Bent u op zoek naar een 

stagiair op masterniveau?

HOPELIJK KUNNEN WIJ IETS VOOR U BETEKENEN!

FACULTEIT 

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

HANDELSWETENSCHAPPEN



WAAROM 
ZOU U EEN STAGEPLAATS 

AANBIEDEN?

In de eerste plaats willen wij samen met u de 
brug slaan tussen onderwijs en de bedrijfswereld. 
Ons uitgangspunt is dan ook het creëren van 
een win-winsituatie. Een stage is een 
unieke leerkans voor de student, maar kan 
ook voor u de ideale gelegenheid zijn om u 
te laten confronteren en inspireren door 

• een professionele vraag te laten beantwoorden,
• een project dat op de plank blijft liggen, toch te 

kunnen opstarten,
• geconfronteerd te worden met het hoe en 

waarom binnen uw bedrijf,
• u te laten inspireren door actuele academische 

topics…

... en misschien zelfs uw werknemer of collega van 
morgen, nu al van dichtbij te leren kennen.

HOE 
ZIEN WIJ HET 

STAGEPROCES?

Een succesvolle stage, zowel voor u als voor de 
student, willen wij realiseren door

• goed afgestemde verwachtingen van bij 
het begin,

• een vlotte communicatie en
• een nauwe betrokkenheid van de 

drie partijen gedurende het volledige 
stageproces.

De student zal dan ook niet alleen door u begeleid 
worden, maar ook door een projectbegeleider 
van de Universiteit Hasselt, die de stage 
inhoudelijk mee opvolgt. Voor vragen van praktische 
aard kunt u terecht bij de stagecoördinator.

WAT 
MAG U VERWACHTEN 
VAN ONZE STAGIAIR?

Studenten Handelswetenschappen krijgen tijdens het 
masterjaar van hun opleiding de kans om te proeven 
van het toekomstige beroepsleven door op de 
werkvloer aan de slag te gaan met een een reëel 
bedrijfseconomisch managementvraagstuk. 
We verwachten van hen

• dat ze zelfstandig en ondernemend te werk 
gaan,

• dat ze de kans grijpen om in een authentieke 
werkomgeving professionele vaardigheden 
te verwerven,

• maar ook dat ze de reeds verworven kennis 
en inzichten uit hun opleiding inzetten om uw 
project maximaal te laten vorderen.

Masterstudenten staan aan de vooravond van het 
behalen van hun diploma en worden dan ook ingezet 
op niveau van de beginnende master in de 
Handelswetenschappen. Net hierin schuilt, 
volgens ons, de toegevoegde waarde voor u.

PRAKTISCH

DE BEDRIJFSECONOMISCHE PROJECTEN 
WORDEN DOOR ONS VERZAMELD EN 
GESCREEND. U HOEFT UW PROJECT 

MAAR 1 KEER IN TE DIENEN EN BEREIKT 
TOCH AL ONZE STUDENTEN.

WIJ SELECTEREN DE MEEST GESCHIKTE 
KANDIDAAT-STAGIAIR VOOR UW 

PROJECT. U HOEFT DUS ZELF GEEN 
SELECTIEPROCES TE VOORZIEN.

DE STUDENT LOOPT TUSSEN BEGIN 
FEBRUARI EN EIND MEI GEDURENDE 28 

WERKDAGEN STAGE IN UW BEDRIJF.

DE SPREIDING VAN DE STAGEDAGEN 
EN HET TIJDSTIP VAN OPLEVERING 
WORDEN IN OVERLEG BEPAALD 
TUSSEN U, DE STUDENT EN DE 
PROJECTBEGELEIDER VAN DE 

UNIVERSITEIT HASSELT.


