Algemene Infofiche
Antwerp Law Jobdays - Job Fair 17 november 2020
ALGEMEEN
Eerst en vooral zouden we u willen verwelkomen op de Antwerp Law Jobdays. Bij wijze van dit overzicht
zouden wij u het verloop van de dag nog even willen overmaken en hierover nog extra info verstrekken.
INSTRUCTIEVIDEO
Hieronder vindt u een link naar de video waarin uitgelegd wordt hoe de online jobbeurs in zijn werk gaat
en hoe u hier als kantoor mee aan de slag moet.
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback

INSTRUCTIES
Om toegang te krijgen tot het platform Blackboard Collaborate heeft u inloggegevens nodig. Elk kantoor
heeft 2 persoonlijke accounts/logins. Twee vertegenwoordigers van uw organisatie kunnen tegelijkertijd
aanwezig zijn. Wie dat precies zijn, laten wij graag u over.
U heeft uw persoonlijke gegevens per mail gekregen. Is dat niet het geval, gelieve dan een mail te sturen
naar info@antwerplawjobdays.be.
Zoals in de video uitgelegd wordt, zullen de studenten per kantoor eerst in een algemene room
terechtkomen. Het is de bedoeling dat u hier als kantoor een algemene uitleg doet over de werking van
uw kantoor, specialisaties, wat uw verwachtingen zijn etc. Dit kan u uiteraard zelf invullen. Hierbij kan u
gebruik maken van een PowerPoint, video... Het is aangeraden om zeker ook naar de taal te vragen,
omdat ook internationale studenten kunnen deelnemen.
Indien studenten het wensen kunnen zij nadien een individueel 1 op 1 gesprek aanvragen. Dit doen zij
door hun hand op te steken. Zo ontstaat er automatisch een wachtrij, aangezien de handjes genummerd
worden op volgorde. U als kantoor kan dan de student die als eerste een handje opstak in een aparte
“parallelgroep” plaatsen. Daar kan u met die student een kort individueel gesprek voeren. Nadien kan u
als moderator met de tweede student een gesprek aangaan en zo verder. Dit wordt allemaal specifieker
uitgelegd in de video.
Wij raden aan om 1 vertegenwoordiger te voorzien in de algemene room die de algemene uitleg doet en
1 vertegenwoordiger die telkens de 1 op 1 gesprekken zal voeren. Uiteraard kan hier ook afgewisseld
worden.
Indien u slechts 1 vertegenwoordiger ter beschikking heeft is dit uiteraard geen probleem. U kan dan in
de algemene ruimte eventueel een PowerPoint laten afspelen, een video etc. en in de aparte room dan
de vertegenwoordiger plaatsen voor de individuele gesprekken.
U kan dit uiteraard allemaal zelf invullen. Het is vooral belangrijk dat u de werking van Blackboard
Collaborate onder de knie krijgt. Aan de hand van de inloggegevens kan u zelf aan de slag en het
platform verder ontdekken, zodat het tegen 17 november geen geheimen meer voor u heeft.

VRAGEN
Indien u nog verdere vragen heeft mag u ons uiteraard contacteren. Blackboard Collaborate is een zeer
gebruiksvriendelijk platform dus normaal gezien zal dat zeker geen probleem vormen. Heel veel succes
ermee.
Indien u na afloop van de Antwerp Law Jobdays nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet
om met één van ons contact op te nemen via een van de onderstaande kanalen.
Oliver Wouters | publicrelations@sofia.be
Lorena Cabrejos | lorena.cabrejos@elsaantwerpen.be
Nogmaals van harte bedankt voor jullie engagement.
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