
Move-up 

De carrièregidsen voor rekruteerders!

Zonder twijfel  kent u het concept van de carrièregidsen voor pas afgestudeerden…Zonder twijfel  kent u het concept van de carrièregidsen voor pas afgestudeerden…

MaarMaar kentkent u Moveu Move--up up ??

Jaarlijks publiceert Studyrama-Vocatis de Move-up carrièregids. 
Move-up de beste gids op de markt om uw bedrijf als referentie (top?)werkgever te profileren!
In september 2012 verschijnt onze 28ste editie.

Wat maakt Move-up zo uniek ? Ontdek snel wat Move-up voor u kan betekenen



MoveMove--Up Up -- De De referentiereferentie in in carrièregidsencarrièregidsen

Move-up Student Move-up Executive
� Overzichtelijke en praktische bedrijfspresentaties

� Corporate Images

� Case studies van jong-gediplomeerden

� Publi-reportages van HR Managers

Informatie omtrent aanwervingen, sectoriële info 

...voor pas afgestudeerden ...voor professionelen met werkervaring

� Informatie omtrent aanwervingen, sectoriële info 
en veel meer nog

Feiten & cijfers

� Oplage : 50.000 Move-up Student & 35.000 Move-up Executive

� Persoonlijke verdeling op een 90-tal jobbeurzen in de Belux!

� 3-Talige editie Nederlands, Frans en Engels, verdeelt over de ganse Belux

� Naast de eigen Move-up editie, worden nog gepersonaliseerde
edities gerealiseerd voor de grootste studentenorganisatie 
en 3 Universitaire associaties:

AIESEC | Université d’Anvers | Association KULeuven | Université de Liège



Alle bedrijven die in Move-up een inlassing nemen genieten een jaar langs gratis alle voordelen van onze online services:

� Bedrijfsfiche,  Corporate image, case study en publireportage integraal opgenomen op onze websites – naar keuze en 
bestelling van de klant

� Mogelijkheid voor de kandidaten om hun spontane kandidatuur rechtstreeks naar de verantwoordelijke te sturen, met 

ONLINE ONLINE ––websiteswebsites & & newsletternewsletter

www.move-up.be   |  www.move-up.lu  |

� Mogelijkheid voor de kandidaten om hun spontane kandidatuur rechtstreeks naar de verantwoordelijke te sturen, met 
bovendien een link naar de website en recruteringspagina’s van het bedrijf

� De Move-up Student en Move-up Executive gidsen zijn reeds 3 jaar uploadbaar en dit volledig gratis op onze site. Alle 
kandidaten kunnen de totaliteit van de gidsen terugvinden en in enkele clicks de bedrijven ontdekken. 

� De actualiteitenrubriek om al het nieuws en de evenementen mee te delen.

� Mogelijkheid om in onze Hotnews/Events sectie nieuws en evenementen aan te kondigen

� Ongelimiteerd posten van al uw vacatures op onze website (via het Stepstonesysteem)

� 11 gratis inlassingen in onze maandelijkse e-Newsletter (90.000 contacten)



� Move-up werkt nauw samen met nagenoeg elke hogeschool en universiteit in België en Luxemburg. Dit laat ons toe onze 
gidsen te verdelen onder alle geïnteresseerde laatstejaarsstudenten en jong-gediplomeerden.

� Onze  Move-up gidsen worden het ganse jaar door verdeeld tijdens een 90-tal job- en opleidingsevenementen in de Belux: 
Campus Recruteringsdagen, BECI-Jobdays, Jobat Career Launches (3), Aiesec Jobfairs, e.a. de evenementenlijst is via onze 
websites te bekijken

� Op de Move-up stand worden de gidsen aan alle kandidaten persoonlijk overhandigd met begeleidende informatie en de 

VerspreidingVerspreiding

� Op de Move-up stand worden de gidsen aan alle kandidaten persoonlijk overhandigd met begeleidende informatie en de 

nodige inlichtingen. Move-up stelt dus op alle beurzen uw bedrijf voor aan geïnteresseerde kandidaten!

� Iedere kandidaat kan zich op onze stand ook inschrijven voor de e-Newsletter en ons zijn CV geven voor opname in onze 
databank.

� De Move-up Executive wordt niet alleen op jobbevenementen overhandigd, maar wordt eveneens verdeeld via de 
Alumniverenigingen en HR netwerken. Hij wordt eveneens verkocht via Press Shop, Standaard Boekhandel en FNAC.
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dverbrugghen@move-up.lu
www.move-up.lu

Akkerstraat 84 D - 103, 9000 GENT

T+32.9.277.88.40 - F +32.9.277.24.40
dverbrugghen@move-up.be
www.move-up.be


