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8 - 12 Februari: Valentijnsweek

Hey VTK’ers!

De examens zitten er eindelijk op en 
we kunnen beginnen aan het tweede 
semester. Hopelijk grijpen velen van 
jullie deze kans om wat bij te blijven 
met alle lessen. Ondertussen blijft het 
natuurlijk belangrijk om van deze tijd 
te genieten. VTK zal er alles aan doen 
om jullie hierbij te helpen. Check dus 
zeker onze site voor activiteiten. We 

proberen ook in deze coronatijden nog 
zo veel mogelijjk voor jullie te doen. 
Schrijf je ook zeker nog in voor de 
jobfair en spreek met tal van bedrijven!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Cursus
Zoals sommigen onder 

jullie al hebben gezien 
staan de tijdslots open en 

zijn de cursussen grotendeels in 
voorraad.

Zodra uw bestelling in voorraad is kan 
u ook online betalen, indien mogelijk 

verkiezen we dit.
Verder willen we vragen genoeg 

afstand te houden in de rij.
Op volgende site kan je cursussen 

bestellen en tijdslots reserveren.
https://vtk.ugent.be/cursus/

Tot in Pi!



Jobfair
Join our fair and find your dream 
job with one of the 120 attending 
companies!

The VTK Jobfair is the place to be 
to find that perfect job or internship! 
Around 120 companies from a wide 
variety of different sectors will be 
present with an even broader variety of 
opportunities.

Furthermore, you are able to participate 
in mock-up interviews and resume/
Linked-In screenings to help you with 
applying for that perfect job.

More info will follow soon.



Puzzel van de week 

Om het nieuwe semester te beginnen, hebben we een woordzoeker voor jullie. Stuur 
je oplossing zeker door naar communicatie@vtk.ugent.be of dien het in bij blauw.

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

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