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BANENBEURS Limburgse ondernemingen tevreden over Nacht der Unternehmen in Aken

De grens is geen belemmering meer
Op een banenbeurs in Aken
lonken ook Limburgse bedrijven naar jonge ingenieurs van de RWTH. Die
blijken soms best bereid in
Nederland te werken.
door Peter Bruijns

E

en drukte van belang gisteravond in het Technologiezentrum Aachen. Drommen studenten van de universiteit RWTH lopen taxerend
langs tientallen standjes van bedrijven uit de omgeving. Dit is de jaarlijkse Nacht der Unternehmen, een
banenbeurs voor (bijna) afgestudeerden van de Akense technische
universiteit. Bedrijven presenteren
zich op hun best aan de jonge wetenschappers. En er rijden bussen
af en aan om de studenten naar de
bedrijven in de omgeving te brengen voor een eerste kennismaking.
Ook twintig Zuid-Limburgse bedrijven en instellingen doen mee
aan de banenbeurs. Want in Limburg dreigt een tekort aan hoogopgeleide technici. Dus een zoektocht
naar talenten vlak over de grens
ligt voor de hand. Al is het nog
maar afwachten of de Duitse studenten wel trek hebben in een carrière in Nederland.
Dat het wel degelijk mogelijk is, bewijst de Duitse Miriam Dupré. Vorig jaar bezocht zij tijdens de Nacht
der Unternehmen de stand van Fortimedix uit Nuth, een bedrijf dat
stents produceert om kransslagadervernauwingen op te heffen. Fortimedix bood precies de baan die Dupré als pas afgestudeerd Medizintechniker zocht. Dagelijks rijdt de
jonge Duitse nu op en neer naar

Een drukte van belang op de Akense banenbeurs voor jonge ingenieurs.
Nuth. Gisteravond was ze terug op
de universiteit om te proberen een
volgende generatie afgestudeerden
over te halen naar Nuth te komen.
Het werken in Nederland bevalt
Dupré goed: „Ik hou van de open
cultuur, de vriendelijke omgang
met elkaar, de transparantie en het
teamwerk. Aanvankelijk had ik wel
moeite met de Papierkram, de bureaucratische formaliteiten om in
Nederland te mogen werken. Maar
dat is achter de rug. Alleen jammer
dat ik nu iets minder verdien dan
ik in Duitsland zou kunnen krijgen.” Even verderop staat een

stand van Orbis, het ziekenhuis uit
Sittard-Geleen. „Ik had geen idee
van wat ik van deze avond mocht
verwachten, maar het valt mee,”
zegt HR-manager Ben Polak. Eerder deze avond meldde zich bij
hem een Finse verpleegkundige,

“

Ik hou van de open
cultuur, het teamwerk
en de vriendelijkheid.
Miriam Dupré, Fortimedix
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die in Kerkrade woont en in Maasmechelen Nederlands studeert. De
man was special naar Aken gekomen om een baan te zoeken. „Hij
overhandigde me een keurig CV,
plus retourenveloppe. Mensen met
zo’n drive, daar kunnen we wel
wat mee.” Tussen de studenten
valt de 50-jarige Paul-Jan Heinen
uit Maastricht op. Ook hij speurt
deze avond naar een baan. „Waarom niet? Ik ben kerngezond en heb
veel in mijn mars. Ik zou graag hier
over de grens willen werken, maar
dat valt niet mee, vijftigplussers
worden gediscrimineerd.”

