
MANNA 10
23 - 27 November : Internshipweek

Hey VTK’ers!

Het is ondertussen al week 10, wat wil 
zeggen dat we bij de laatste week van de 
cursusdienst zijn aangekomen! Ga dus 
zeker nog snel achter je cursussen. Als je 
graag je cv nog wat aantrekkelijker maakt, 
kom dan zeker naar de internshipfair en 
vindt de perfecte stage om dit mee te 
doen. Ben je liever wat socialer, dan staat 
‘Gent gaat online daten voor je klaar’. Hier 
kan je ook in deze coronatijdjes een lief 

vinden. Heb je geen nood aan een lief of 
heb je er al één, dan kan je ook gewoon op 
zoek gaan naar nieuwe vriendjes. Verder 
blijven we natuurlijk ook sporten om onze 
conditie wat te onderhouden. Kortom, het 
wordt weer een topweek. Geniet ervan!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Cursus
Dit is de laatste week 

dat de cursusdienst open 
is. Als je jouw boeken nog 

niet bent komen afhalen, is dit 
dus het moment. Schrijf je nog in 

voor een tijdslot en kom je boeken 
halen bij VTK Pi.



Gent gaat online daten 
De lockdown zet zich verder, de dagen 
zijn eenzaam en de nachten zijn lang. 
Het leven van een student is niet meer 
wat het geweest is en door dat corona-
beestje kregen we dit jaar nog maar 
weinig kansen om te doen waar we 
zo goed in zijn. Socializen en nieuwe 
vrienden maken. Maar niet getreurd: 
hier is de ideale oplossing om jullie 
sociaal leven opnieuw op de rails te 
krijgen! VLK, VTK, VEK, VPPK, HILOK, 
en VLAK slaan de handen in elkaar en 
presenteren u vol trots: GENT GAAT 
ONLINE DATEN!

Tijdens het grootste online 
studentenevenement van dit semester, 
bieden wij verbondenheid, een kans op 
nieuwe contacten en voor sommigen 
onder jullie misschien zelfs ietsje meer.

Noteer dinsdag 24 november alvast als 
de ideale kans om je VRIENDENKRING 
uit te breiden. Geen toevallige 
voorbijgangers in de Overpoort deze 
keer, maar wel mensen die uit onze 
handige matchingtool komen gerold! 
Ideaal voor een avond vol gezellige 
babbels.

Op donderdag 26 november gaan we 
nog een stapje verder. Ben jij SINGLE en 
op zoek naar jouw ware knuffelcontact? 
Vul dan onze vragenlijst in met al je 
interesses en voorkeuren en wij zoeken 
naar de beste match voor jou! Zo zal 
je oma toch al gelukkig zijn als ze met 
kerst voor de zoveelste keer vraagt: 
“En, hoe zit het in de liefde jongske?”.

Internshipfair 
Finding an internship is a very difficult 
task during this pandemic. Luckily, 
we are here for you! For the very first 
time in history, we will organize our 
Internshipfair in a virtual setting. 
Discover offers from ML6, AG 
Insurance, Humasol, Barco, BASF, 
Nokia, ExxonMobil, Be-Mobile, MIPS, 
SBE, Sigasi, HR Rail, IAESTE, COMSOF, 
DataCamp, Plasticentre, Picanol, P&G 
and ST Engineering!

CV-screening
Increase the odds of getting your 
dream internship by uploading your 
resume on the website and subscribe 
to one of the available timeslots.

Matching Tool
Are you getting lost in the huge amount 
of opportunities? We developed a 
matching tool to find the perfect 
fit between you and the attending 
companies. More information will 
follow soon.

Goodie bags and prizes
If you’re not yet sure if you’re going to 
participate, maybe this will convince 
you. After the event, we will send you 
the goodies from the companies you 
got in touch with. On top of that, you 
have the chance to win one of our 
three amazing prizes. The first prize is 
a noise cancelling headphone, which 
can be really useful during quarantine. 
The two others will win a packet to 
home brew their own beer, pretty cool 
isn’t it?



VTKalender 
Maandag 23/11 
 19:00 Internshipfair    Online
 19:30 Lopen door Gent    Online

Dinsdag 24/11
 20:00 Gent gaat online daten [vriendschap]  Online

Woensdag 25/11
 20:00 VTK Sweat Session 3   Online

Donderdag 26/11 
 14:30 Sluiting cursusdienst   VTK Pi
 19:00 Speedteamtraining X   Online
 20:00 Gent gaat online daten [liefde]  Online
 20:00 BEST for dummies   Online

Puzzel van de week 
Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten

De winnaar van vorige week 
is Tim Jacob, proficiat!

Deze week hebben we een 
jigsaw sudoku voor jullie. 
Stuur je oplossing zeker 
door naar communicatie@
vtk.ugent.be. 

naam.........................................

....................................................

e-mail.........................................

....................................................


