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Met de bouw van online community’s en de organisatie van netwerkevents voor de nieuwe generatie, biedt 
Young Prozzz jonge professionals alle kansen om actief aan hun carrière te werken. Zo brengen wij uw doelgroep 
in beweging.

Als bedrijfspartner van een Young Prozzz community bereikt u gedurende een langere periode de meest 
ambitieuze young professionals binnen uw doelgroep. Met redactionele artikels, online bannering, jobposting en 
eventpromotie, staan uw merk en vacatures steeds in de spotlight. U kan bovendien op Young Prozzz rekenen 
voor de redactie en opmaak van uw materiaal.

Door uw vacatures, events en artikels ook door te plaatsen op de persoonlijke dashboards van alle members 
binnen de community, krijgen uw aankondigingen maximale zichtbaarheid bij de actieve en latente doelgroep.

Inhoud van het Community Partnership

Banner op de community pagina  en in de maandelijkse mailingcommunicatie naar de members. Exclusiviteit 
bij uw doelgroep is bespreekbaar.

Een redactioneel artikel geschreven door Young Prozzz (per 6 maanden) en publicatie van bedrijfspersberich-
ten binnen de community.

Vertegenwoordiging op een Young Prozzz Café en aankondiging van eigen bedrijfsevents in de eventagenda.

Tot vijf vacatures continu in de spotlight en automatische doorplaatsing op de persoonlijke dashboards van 
de relevante members.

Plaatsing van twee vacatures op een nationale jobsite. 

Een gepersonaliseerde service door promotie van uw events, artikels en jobs via de sociale mediakanalen van 
Young Prozzz.



Schrijf nu in voor het Slotevent van 
de Smart NGneer Game. 
http://youngprozzz.com/events/
sloteventsmartngneer
#smartngneer #ypEngin

YoungProzzz  2days ago

UNILIN benadert jonge ingenieurs
net iets anders. 
http://youngprozzz.com/articles/
UNILIN-benadert-jonge-ingenieurs-
net-iets-anders 
#smartngneer #ypEngin
YoungProzzz  5days ago

Vacature: UNILIN -Engineer with 
passion for technics. 
http://youngprozzz.com/jobs?
jbtClsJobId=699274 
#smartngneer #ypEngin

YoungProzzz  6days ago
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ENGINEERING EVENTS #YPENGIN

SLOTEVENT SMART NGNEER 

INNOVATION MEETUP

Young Prozzz en Unilin slaan de handen in elkaar en gaan samen op zoek naar de 
ingenieur van de New Generation, de Smart NGneer. Bezit jij het nodige potentieel om het 
te maken op de ingenieursmarkt van morgen?

Deze Meetup brengt de nieuwe generatie innovators samen, jonge ambitieuze 
professionals met de nodige visie en karakter. Zij lanceren vandaag en morgen nieuwe 
initiatieven als intrapreneur binnen een organisatie of als zelfstandig entrepreneur. 

20 februari 2014 - 23 maart 2014 www.smartngneer.be

13 maart 2014 Idealabs, Antwerpen, 44 registered Sign up

ENGINEERING COMMUNITY PARTNERS

ENGINEERING ARTICLES

UNILIN BENADERT JONGE INGENIEURS NET IETS ANDERS

UNILIN – bij het grote publiek vooral bekend van het merk Quick-Step – en Young Prozzz 
organiseerden samen een business game om op zoek te gaan naar de ingenieurs van de 
nieuwe generatie, de Smart NGneers. Wat een Smart NGneer is en waarom...

17 maart 2014, Alexander Maertens twitter Facebook Linkedin

13 maart 2014, Thomas Tielemans twitter Facebook Linkedin

INTRAPRENEURS: ONDERNEMERS BINNEN HET BEDRIJF

Interview met Arne Van Balen, Business Designer - Board of Innovation. De nieuwe 
generatie professionals is van nature vrij ondernemend. Dat bevestigen verschillende 
generatiestudies en dat merken wij bij Young Prozzz ook  op onze events... 

ENGINEERING JOBS

Product- & Ontwerp Ingenieur

Young graduate with passion for Unilin

Engineer with Passion for Technics

Industrieel ingenieurs Bouwkunde en Elektromechanica krijgen bij Frisomat een doorgedreven specialisatie en carrièrekansen 
in de ...

FRISOMAT | Wijnegem | 14 februari 2014

UNILIN | Wielsbeke | 08 januari 2014
Within several domains of our organization we have challenges for Young Graduates (Masters who are just starting up or with a 

UNILIN | West-Vlaanderen | 08 januari 2014
For smart Engineers there are several opportunities within Production, Maintenance and Engineering: withing the domain of 
Technical Provess Engineering you will ...

17 maart 2014, Alexander Maertens

19 maart 2014, www.smartngneer.be
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UNILIN als partner van de Engineering Community 2014


