
ie-net is hét contactpunt tussen ingenieurs, 
bedrijven, overheids- en opleidingsinstel-
lingen. Het is een dynamisch netwerk voor 
burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs in 
Vlaanderen en Brussel. 
ie-net ondersteunt ingenieurs op het vlak 
van opleiding en netwerking en begeleidt 
hen op elk kruispunt in hun carrière.

Virtueel jobportaal: 
Met het virtueel jobportaal connecteert 
ie-net gratis jouw capaciteiten met een 
markt van meer dan 450 bedrijven die op 
zoek zijn naar ingenieursprofielen. Je kan 
niet alleen gericht solliciteren op openstaan-
de vacatures maar ook al dan niet anoniem 
je cv verspreiden bij alle deelnemende 
bedrijven. Ontdek het virtueel jobportaal op 
www.jobs-ie-net.be: registreer je, laad je cv 
op en vind je droomjob!

Jobdates: 
Met infobeurzen, panelgesprekken, job-
dates en andere inspirerende initiatieven 
legt ie-net een link tussen jou als ingenieur 
en het bedrijfsleven. 

Salaris
ie-net houdt jaarlijks een Salaris- en 
Startbaan enquête onder haar ingenieurs. 
Hierbij wordt gepeild naar loon, extralegale 
voordelen, … 
Als ie-net-lid heb jij dankzij de resultaten 
van deze enquêtes altijd een streepje voor 
bij sollicitaties en loononderhandelingen!

Promoveer je in 2017? Dan ben je 
gratis lid tot eind 2018! Registreer je 
op www.ie-net.be en maak bovendien 
kans op mooie prijzen!

Op weg naar je droomjob: 
ie-net helpt je!
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Young Potential Weekend: boost je carrière! 
Je bent een jonge belofte en technisch sta je 
sterk in je schoenen. Maar… hoe ontwikkeld 
zijn je soft skills? Kan je op dat vlak nog wat 
hulp gebruiken? Dan is het Young Potential 
Weekend beslist iets voor jou! Het wordt 
georganiseerd door de ie-net-jongeren en 
staat synoniem voor een weekend boordevol 
interessante workshops, netwerkgelegen-
heid, kennismaking met potentiële werk-
gevers en nog veel meer!

Investeer in jezelf met opleidingen van 
ie-net

Ingenieurs willen opleidingen die hen op 
het lijf geschreven zijn. En bij ie-net weten 
we dat. ie-net heeft een breed spectrum 
aan opleidingen: vaktechnisch, management, 
sociale vaardigheden, ...
ie-net is een erkend opleidingsverstrekker 
voor de kmo-portefeuille en bovendien 
genieten ie-net-leden jonger dan 30 jaar 
van 50% korting op onze opleidingen!

Juridisch advies
Op bepaalde momenten in je carrière dreigt 
er al eens een onenigheid of een conflict. 
Het zijn vaak de minder aangename aspec-
ten van een professionele loopbaan, maar 
net op die momenten kan je de steun van 
experts goed gebruiken. ie-net geeft eerste-
lijns juridisch advies en persoonlijke juridi-
sche ondersteuning in de professionele sfeer. 

ILYA
Als ie-net-lid krijg je vijf keer per jaar het 
magazine ILYA in de bus: interessante artikels 
rond een bepaald topic, maar ook een over-
zicht van de activiteiten van ie-net en een 
ruim aanbod aan vorming en opleiding. 

ie-net is er op elk moment 
van je carrière

Surf naar www.ie-net.be ➔ lid worden 
en ontdek alles over ie-net, 

haar dienstverlening en voordelen!
Ingenieurs die afstuderen in 2017 en zich 
registreren zijn gratis lid tot eind 2018 en 
maken bovendien kans op mooie prijzen!
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