
MANNA 10
29 November - 03 December : Internshipfairweek

Hey VTK’ers!

Week 10 is offi cieel aangebroken, 
meestal het punt in het semester 
wanneer ik het toch ook eens nodig 
acht mijn boeken vanonder het stof uit 
te halen. Echter geen nood, ook deze 
week heeft VTK de nodige activiteiten 
voor jullie klaarstaan.

Zo heeft het careerteam er opnieuw 
alles aan gedaan om de jaarlijkste 

internshipfair zo episch mogelijk te 
maken voor jullie. Als je interesse hebt 
in een stage is het een enorm grote 
aanrader om eens langs te gaan!

Ook de sporties zitten deze week niet 
stil. Zo kan je gan lopen, zwemmen, 
voetballen en basketballen. Voor ieder 
wat wils!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Zwemtraining 
VTK

Op 8 december gaat opnieuw 
de legendarische zwemmarathon 

door. Gedurende 3 uur lang wordt 
een aflossing van 50 m gezwommen. 
Zwemmers, ingenieurs, supporters... 
iedereen heeft er het beste van zichzelf!
Na twee jaar kunnen we terug 
zwemmen en dat zullen wij als VTK 
ook laten zien!!! Onze baantje verslaat 
ze allemaal, dit jaar zullen we VGK en 

Hilok omverblazen.
Winnen zonder trainen blijft een mooie 
illusie, daarom organiseert VTK samen 

met 
V L K 

e l k e 
d i n s d a g 

vanaf 9/11 een 
zwemtraining in 

het Gusb. De trainingen 
zijn toegankelijk voor alle 

burgelijk ingenieurs, burgerlijk 
ingenieur architecten, bio-
ingenieurs en bio-wetenschappers.

We spreken af om 21u15 aan de inkom 
van het Gusb

Onder begeleiding van de 
zwemcoaches Inne, Keano en Stijn 
kunnen jullie de zwemtechniek 
verbeteren. Ze voorzien voor elk niveau 
een training, dus geen reden om niet af 

te komen :)



IFK Minivoetbal Dames 
Voorrondes
Op maandag 29 november gaan de 
voorrondes van het IFK Minivoetbal 
Dames door. VTK zit in een poule 
met VRG 2, WINA en Geografica. Er 
worden telkens wedstrijden gespeeld 
van 2 x 15 minuten. Wegens de 
huidige coronamaatregelen worden 
supporters niet toegelaten in de zalen.

Internshipfair
Looking for an internship or hesitating 
to do one, come to our internshipfair 
and find an answer to all your 
questions.
Here you’ll meet new companies who 
are looking for an intern and who are 
more than happy to help you make your 
decision. There will also be someone 
from the university to help you with all 
technicalities.
If these reasons are still not enough, 
you’ll also get free food and drinks 😉
When registered you’ll receive an 
internshipguide, with info about all 
the companies, a nametag and you 
can upload your CV to receive some 

feedback.
Register now and boost your career.
The attending companies are: BCG 
(The Boston Consulting Group), 
Corilus, Crunch Analytics, ML6, 
Barco NV, ScioTeq, GlaxoSmithKline, 
Willemen Groep, Deloitte, Tractebel, 
Altrad, SBE, Skyline Communications, 
Televic, BASF, Nokia, Sofics, AG 
Insurance, HR Rail, Renotec, Be-mobile, 
Denys, Cegeka, ExxonMobil, Radix.
AI, UNILIN, MIPS, Picanol, Psicontrol, 
ArcelorMittal.

IFK Basketbal Dames - 
voorronde
De VTKats nemen het in de 1e ronde 
van IFK basketbal op tegen VPPK, VGK 
en VRG 1.
Wegens de huidige coronamaatregelen 
zijn supporters niet toegelaten in de 
zalen.



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Amaryllis Verstraete! Jouw prijs ligt 
in VTK Blauw te wachten.

Deze week hebben we een spelletje 
Skyscrapers voor jullie. Vergeet niet 
jouw oplossing in de brievenbus 
in VTK Blauw te steken of door te 
mailen naar communicatie@vtk.
ugent.be.

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

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

Puzzel van de week 

Maandag 29/11
 16.00 Internshipfair   UFO
 18.00 IFK Minivoetbal Dames Voorrondes GUSB
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 Surprise Goliarde   Delta
Dinsdag 30/11
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 01/12
 19.00 IFK Basketbal Dames - voorronde GUSB

   3  4      4

3  3    4   2

4

4

4

4


