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Geen jobbeurzen? Ontmoet ons
digitaal!
We keken er enorm naar uit jullie op de jobbeurzen te ontmoeten, maar deze werden helaas afgelast en de
face-to-face gesprekken werden uitgesteld naar een latere datum. Gelukkig beschikken wij over de nodige
digitale middelen om met jullie in contact te blijven.

Videotools
Via verschillende videotools (Face time,
WhatsApp, Teams/Skype …) zijn we in de
mogelijkheid om jullie te zien, met jullie te
spreken en een constructief interview te
organiseren.

Telefoon of email
De opvolging na het interview kan volledig via
telefoon of e-mail gebeuren.
Heb je interesse om ons digitaal te ontmoeten?
Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.
Tot binnenkort!

Aanspreking *
Mevr.
Mr.

Voornaam *

Naam *

E-mail *

Telefoon *

In welke job heb je interesse? *
Engineering

IT
Techniek
Administratief

Anders

Voeg hier je CV toe
Choose File No file selected

CAPTCHA

reCAPTCHA

Sorry, something went wrong. Please try
reloading the page.

Alle vakjes met een * moeten ingevuld worden. Vul deze a.u.b. in, voordat u uw aanvraag verstuurt.
De persoonsgegevens die met dit formulier verzameld worden, worden alleen doorgestuurd naar de
communicatie- en HR-afdeling van VINCI Energies Belgium. Deze gegevens worden gebruikt voor de
verwerking van HR-doeleinden. Deze gegevens worden nooit verwerkt voor statistische, analytische of
commerciële doeleinden. Om veiligheidsredenen wordt het IP-adres van de verzender geregistreerd bij elk
contactverzoek via dit formulier.
Door op “Verzenden” te klikken, stem ik in met het verzenden van deze gegevens om een antwoord op mijn
vraag te krijgen.
Meer weten over het beheren van uw gegevens en uw rechten. .

Verzenden

 Vorige
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