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Stad Gent organiseert eerste jobbeurs voor
start-ups

Met de job- en ontmoetingsbeurs Ghent Startup Fair zetten Stad Gent, VDAB en

startups.be vacatures bij Gentse start-ups en scale-ups in de kijker. De jobbeurs

vindt plaats op 12 november 2019 van 15 tot 18.30 uur in de Sint-Pietersabdij.

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt speelt ook de vele Gentse start-ups en

scale-ups parten. Ze zijn voortdurend op zoek naar medewerkers. De deelnemende bedrijven

aan de Ghent Startup Fair hebben gemiddeld elk zo'n 10 openstaande vacatures, meestal voor

softwareontwikkelaars, ingenieurs en salesprofielen. 

Tijdens de jobbeurs maken bezoekers kennis met de talrijke start-ups en scale-ups die de regio

Gent rijk is. In totaal zullen er een 40-tal aanwezig zijn. Ook een aantal grote werkgevers

tekenen present, zoals Teamleader, In the Pocket, ML6, ML2Grow, Deliveract, Ota Insight en

WeGroup.

De job-en ontmoetingsbeurs sluit aan bij het speerpuntbeleid van de Stad Gent om sterk in te

zetten op innovatieve sectoren zoals digitale innovatie en ICT.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

'Voor onze boomende starters en scale-ups binnen de ICT-sector is voldoende
en goed geschoold personeel vinden essentieel. Vanuit de Stad willen we hen
ondersteunen door onder andere deze jobbeurs te organiseren.' 
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Digitalisering 

Contact
Evelyn Moens, Dienst Werk, gsm 0476 50 69 96, e-mail evelyn.moens@stad.gent

Bevoegd

Voor meer informatie over de deelnemers en de vacatures

Voor het Facebookevenement van de Ghent Startup Fair

Gratis inschrijven kan via Eventbrite

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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