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Voorwoord
Geachte lezer
Het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel is de studentenkring van de faculteit Rechten
en Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel.
In november organiseren wij onze jaarlijkse Job Fair. Het evenement is aangepast aan
de noden van de hedendaagse rechten en criminologie studenten.
Met dit dossier willen wij u voorstellen wat wij kunnen bieden om het voor u te
vergemakkelijken in contact te komen met studenten voor uw bedrijf of kantoor.
Graag horen wij uw mening en bespreken we een op maat gemaakte samenwerking.
Hoogachtend,
Esther Prummel
Head of Public Relations 2020-2021
Sarah Rouchdi, Dimitri Tsouvalas, Alexia Morillon, Branco Bollen, Lucette Dineur,
Emma Gröger, Robin De Zutter
Public Relations 2020-2021
Hannah Winters
Voorzitter 2020-2021
Vlaams Rechtsgenootschap Brussel

Concept
Voortgaand op de ingeving van voorgaande jaren zal de focus niet liggen op de
bedrijven, maar op de bezoekers. Door het creëren van een ontspannen sfeer,
stellen bezoekers zich meer open voor conversatie. Door de omgeving te
optimaliseren voor een two-way-communication. We creëren als het ware de
ideale setting voor de bedrijven om onze bezoekers te engageren in gesprek.
Elk bedrijf krijgt de kans om op drie vragen te antwoorden voor een publicatie in de
bedrijvengids, dat op voorhand aan de studenten uitgedeeld wordt. Deze zal ook
op onze site beschikbaar zijn.
De dag zelf kunnen studenten deze ook nog bemachtigen.
Het verloop van het evenement wordt beperkt tot één namiddag.
Zo houden we de Job Fair beduidend korter en dynamischer in vergelijking met de
klassieke jobbeurzen.
Dit jaar zullen we gezien de huidige omstandigheden een virtuele Job Fair
aanbieden.
Wij willen zeker niet afdoen op de ervaring die men heeft bij een fysieke Job Fair
daarom opteren wij voor een platform die dit mogelijk maakt.
Wij zullen, in samenwerking met Premier Virtual, ervoor zorgen dat de drempel
voor studenten laag blijft om een gesprek met de bedrijven aan te gaan. Hierbij
hebben we geopteerd voor een platform die het ondersteunt om individuele
gesprekken aan te gaan met studenten, te chatten en elkaar op informele manier
te leren kennen.

Doelgroep
Er studeren ongeveer 1500 studenten aan de faculteit rechten en criminologie op de
Vrije Universiteit Brussel. Een jaarlijks stijgend aantal. De juristen in spe zullen
doorheen hun studies bekend raken met begrippen uit het recht, om door te groeien
tot specialisten in een bepaalde rechtstak. De toekomstige criminologen zullen een
dieper inzicht krijgen in de motieven van misdadigers en tijdens hun stage kennis
maken met de (soms harde) realiteit. Deze studenten zijn op zoek naar een
stagementor, een toekomstige werkgever of gewoon meer inzicht in hun
jobmogelijkheden. Reden te meer om hen de kans te geven zich voor te stellen aan uw
bedrijf.
Met de RC Job Fair zetten we de deur open naar studenten uit de 3de bachelor en
masterstudenten in de rechten en criminologie. In eerste instantie richten we ons tot
de hogere jaren. Zij hebben immers een direct belang bij een deelname aan dit
evenement. Wij sluiten echter ook de lagere jaren niet uit. Hen tijdig vertrouwd maken
met het forum alsook de deelnemende partners, zal drempelverlagend werken naar
de toekomst toe.
De VUB biedt afstudeerrichtingen aan in:
-Burgerlijk en Procesrecht
-Criminologie
-Economisch recht
-Fiscaal recht
-Internationaal en Europees recht
-Publiek recht
-Sociaal recht
-Strafrecht
-Dual Master Comparative in Corporate & Financial Law (University of Leeds)
En verschillende Masters na Masters in:
-Master of Laws in het Notariaat
-Master of Laws in het Internationaal en Europees recht
-Master of Laws in International and European Law
Ook zijn we de meest vooruitstrevende universiteit op vlak van avondonderwijs.
Verder verruimen we het spectrum aan deelnemende bedrijven door ons forum open
te stellen voor partners zonder specifiek rekruteringsdoel. Zo denken we aan
juridische uitgevers, sociale loketten, bemiddelaars, ...

Praktische Informatie
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Wij voorzien 2 formules:
Basispakket: €500

Uitgebreid pakket: €650

Hierin is inbegrepen:
Deelname en eigen presentatie in de
bedrijvengids op 1 A4 pagina

Hierin is inbegrepen:
Deelname bedrijvengids met
algemene enquête en eigen
presentatie op 1 A4 pagina
CV-boek

Indien u 2 A4 pagina's wenst vragen wij €50 extra
Indien u niet wenst deel te nemen aan de Jobfair kunnen wij u het volgende
aanbieden:
Deelname en eigen presentatie bedrijvengids op 1 A4: €100
Deelname en eigen presentatie bedrijvengids op 2 A4 pagina's: €150
CV-boek: €500

Contactgegevens
Mocht u interesse hebben in een stand op onze RC Job Fair kan u zich
aanmelden via volgende link https://forms.gle/ug28cQBSsYjzk8kDA waarna
wij u daarna een bevestiging sturen via mail.
Mocht u nog vragen hebben, kan u ons altijd mailen op het e-mailadres
vrg.bxl@gmail.com of via de PR-verantwoordelijke Esther Prummel op
volgend telefoonnummer +32 472 72 76 75
Hopend op een positief antwoord,
Hoogachtend,
Hannah Winters
Voorzitter Vlaams Rechtsgenootschap Brussel 2020-2021
Esther Prummel
Head of Public Relations Vlaams Rechtsgenootschap Brussel 2020-2021

