DE ADMB AWARDS

HET EVENT

Inspireert u anderen
met uw visie?
HR-dienstengroep ADMB en zijn preventiedienst Provikmo reiken dit
jaar al voor de zeventiende keer de ADMB Awards uit. Met deze
awards zetten we het belang van een inspirerende samenwerking
tussen deskundigen, academici en ondernemers in de verf.

Een onafhankelijke vakjury gaat op zoek naar professionals die met
hun personeels- of preventiebeleid een duidelijke meerwaarde
bieden voor hun onderneming of organisatie. Maar ook studenten die
een innoverend eindwerk over een HR- of preventiethema schreven
komen in aanmerking voor een award.

2 awards voor studenten

2 awards voor professionals

AWARD

AWARD

PERSONEELSBELEID

PERSONEELSBELEID

AWARD

AWARD

WELZIJN EN PREVENTIE

WELZIJN EN PREVENTIE

Blinkt u uit in
HR of preventie?

Een wervelende
awardshow
Kruis 12 oktober 2017 nu al aan in uw agenda. Die avond
doven we de zaallichten in het Concertgebouw in Brugge voor
een spetterende show, doorspekt met inspirerende verhalen
én muzikale hoogstandjes van De Laatste Showband.

Neem als student of professional deel
voor 10 september 2017 en win!

We staan stil bij wat de award met zich meebracht voor de
winnaars van vorig edities en richten de schijnwerpers op
ondernemingen, organisaties en studenten die dit jaar met
de prijzen aan de haal gaan.
www.admb-awards.be #admbawards
F/00034/17/04/001/NL

Voor deskundigen,
academici en ondernemers

www.admb-awards.be
17e EDITIE | 12 OKTOBER 2017 | CONCERTGEBOUW BRUGGE

STUDENTEN

PROFESSIONALS

PRAKTISCH

“Twee jaar lang werkte ik keihard aan mijn scriptie.
Het was dan ook fantastisch om al dat werk beloond te
zien. En die ADMB Award bleek meteen een belangrijke
troef in mijn zoektocht naar een eerste job.”

“De awardshow in Brugge was voor ons puur
genieten. Maar het belangrijkste was toch het
juryrapport: dit vormde een bevestiging dat we met
ons beleid de juiste klemtonen leggen.”

Lara Serpentier – Master Bedrijfspsychologie Universiteit Gent
Winnares ADMB Awards 2015

Linda Bonte – Directie integrale zorg, Familiezorg West-Vlaanderen
Winnares ADMB Awards 2016

HOE WINNEN?
1.
2.
3.
4.

Surf naar www.admb-awards.be.
Kies de ADMB Award waarnaar u meedingt.
Vul voor 10 september 2017 het deelnameformulier in.
Kom op 12 oktober 2017 naar de uitreiking van de ADMB Awards
in het Concertgebouw in Brugge.

Ontdek het volledige reglement op www.admb-awards.be.

Student?
Verzilver uw eindwerk

Professional?
Zet uw zaak in de kijker

Overtuig
de jury!

Bent u een psycholoog in spe? Timmert u aan de weg als dé
preventieadviseur van morgen? Of misschien bent u wel een
student economie met een voorliefde voor mensenzaken?

Van eenmanszaken tot uit de kluiten gewassen kmo’s en
organisaties: schaal is van geen belang, uw innoverende kijk op HR
of preventie is wat telt. Professionals die uitblinken met hun aanpak in
personeelsbeleid of preventie, daar zijn we naar op zoek.

Twee onafhankelijke en onpartijdige jury’s, samengesteld
uit specialisten uit de bedrijfs- en academische wereld
kiezen voor elke categorie de laureaten.

U investeert bloed, zweet en tranen in uw eindverhandeling of masterproef.
Een mooi cijfer op uw diploma halen is één iets. Maar waarom niet hoger mikken?
Wie weet, sleept u wel een ADMB Award in de wacht …

Wil u de aanpak van uw onderneming of organisatie in de schijnwerpers plaatsen?
Grijp dan deze kans en inspireer andere ondernemers met uw visie.

WAT KAN U WINNEN?

WAT KAN U WINNEN?

•
•
•
•

Citytrip, laptop …? Wij ondersteunen uw droom of
project ter waarde van € 1.250.
unieke award, ontworpen door Roger Raveel
erkenning van uw werk door een deskundige jury en
een blikvanger op uw cv
Ook de onderwijsinstelling die een winnende student
aflevert, zetten we uitgebreid in de kijker.

•

WIN!

•
•
•

advies- en begeleidingspakket voor een geïntegreerd
gezondheidsbeleid op maat van uw onderneming
unieke award, ontworpen door Roger Raveel
cheque ter waarde van € 250 als persoonlijke beloning
erkenning van uw beleid door een deskundige jury en
uitgebreide media-aandacht voor uw onderneming

Juryvoorzitter Personeelsbeleid:
Nele Verlaecke
Manager Personeel & Organisatie - AZ Sint-Lucas
Juryvoorzitter Welzijn en Preventie:
Luc Van Hamme
Hoofd Regionaal Toezicht - FOD WASO

WIN!
MEER WETEN?

www.admb-awards.be
#admbawards
 facebook.com/admbhrgroep
 linkedin.com/company/admb
 @ADMB

