MANNA 15
27 Feb - 3 Maa: Jobweek
Hey VTK-ers!
Een van de belangrijkste weken
van het jaar is aangebroken: de
week van de Jobfair! Voor alle
masterstudenten is dit hét
evenement dat hun toekomst
zal bepalen. Indien je dus nog niet
ingeschreven bent, doe het dan
vlug want dinsdag is het al zover!
Ook bachelor studenten zijn er
zeker welkom om de sfeer op
te snuiven, om voor een eerste
keer kennis te maken met al die
bedrijven of om misschien al op
zoek te gaan naar een stage.

VTKalender

Vergeet je cv niet te uploaden op de
career-site en doe je chicste outfit
aan! Een goede eerste indruk is
altijd mooi meegenomen. Datzelfde
motto kan je ook zeker helpen bij de
speeddate! Je zal er genoeg nieuwe
gezichten zien want ook de dames
en heren van VLAK, VLK en VPPK
zullen aanwezig zijn! Geen idee
wat die afkortingen willen zeggen?
Dan heb je meteen een eerste
vraag om het ijs te breken! (Breek
wel niet te veel harten als burgienova, we willen onze collega’s graag
nog onder ogen komen achteraf.)
XOXO Dries & Kirsten

ma 27/02

19:00
20:00
21:00

Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
IFK Minivoetbal Heren			
GUSB
Sollicitatie goliarde			Delta

di 28/02
12:00

Jobfair					ICC Gent

woe 01/03
18:30
19:30
19:30
20:00

Halftimecantus + BBQ			
Delta
Speedteamtraining III			Blaarmeersen
Speeddate				Agora (Coupure links)
IFK Squash				GUSB

SHOT VAN DE WEEK
Deze week kan je genieten van een shot
Boswandeling voor slechts 1 euro in Delta!

LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN
Veel uitleg heeft dit niet nodig. 19u aan de
voorkant van de Plateau en 19u15 aan het
GUSB. Water en aquarius zullen er alvast zijn!

SPEEDTEAMTRAINING
Deel 3 van de voorbereiding op de 12 urenloop. Speedteamcoaches Jim en Kasper
nemen jullie weer mee naar de looppiste
aan de Blaarmeersen om te trainen op
explosiviteit en snelheid. Misschien vallen
er deze keer wel prijzen te winnen.

SOLLICITATIE GOLIARDE
Maandagavond is het terug afspraak in
Delta voor een nieuwe goliarde. Op de
Sollicitatie goliarde kan je, in thema van
de Jobfair, een extra bonnetje krijgen
door één minuut te solliciteren bij ons
Career & Development team. De perfecte
voorbereiding op de jobfair! Vanaf 21:00 kan
je je lidkaart laten scannen en solliciteren
voor je extra bonnetje.

IFK SQUASH
Komende woensdag gaat het Interfacultair Kampioenschap squash door.
Kan je squashen en wil je VTK mee aan
de titel helpen, stuur dan snel een mailtje
naar sport@vtk.ugent.be of spreek
ons eens aan. Alle niveau’s zijn welkom!

JOBFAIR
Op zoek naar een stage of vast werk?
Of wil je de bedrijfswereld wat beter
leren kennen? Kom deze dinsdag dan
zeker naar de VTK Jobfair in het ICC
en ontmoet er meer dan 125 bedrijven,
krijg advies over je cv of laat een professionele foto trekken voor je Linke-

SPEEDDATE
Ben je single en op zoek naar je droomprins
of -prinses? Hier is de oplossing! Op 1 maart
organiseren VLAK, VTK, VLK en VPPK een
speeddate in de Agora, in de faculteit bioingenieurswetenschappen aan de Coupure.
Meer info vind je op de VTK site.

HALFTIME
Na twee en een half jaar zwoegen en zweten,
zitten de derde bachers eindelijk aan de
helft! En dat gaan we vieren met een BBQ
(18u30) en/of cantus (20u). Kom woensdag
verkleed als nerdje, seutje of geekje en
maak er samen met je jaargenootjes een
onvergetelijke avond van!
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PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Rani Gevaert. Jij bent de
winnaar deze week en krijgt een Fiesta
Cube! Kom je prijs ophalen in VTK Blauw!
Deze week een moeilijke calcudoku, maar
de prijs zal de extra moeite zeker waart
zijn. Dien je manna in voor woensdagmiddag bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Veel succes!
naam.........................................................................
e-mail........................................................................

