
MANNA 15
22 - 26 Februari : Jobfairweek

Hey VTK’ers!

De tweede week van dit semester zit er 
al op en voor sommigen wordt het tijd 
om eens naar de toekomst te kijken. 
Kom dus zeker langs op de online 
jobfair om een job of stage te vinden of 
natuurlijk gewoon om al eens te kijken 
naar alle opties. Je kan ook je skills 
aanscherpen op de BEST Soft Skills 
Training. Natuurlijk is nog niet voor 

iedereen het einde in zicht. Maak het 
je dus makkelijker voor de volgende 
jaren en help om onze geliefde Wiki te 
optimaliseren en klaar te maken voor 
zijn overgang naar Studium. 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Wikisprint: 
Final sprint to 

Studium 
Onze oh zo mooie en handige Wiki 

is en blijft niet zomaar zo mooi en 
handig. Kom Cursus helpen met het 
onderhouden, updaten en opruimen 
van de VTK Wiki. Zeker archies en 1e 
jaars burgies zijn gewenst aangezien 
hun traject aangepast is. Een nieuwe 
en betere versie van de Wiki is in de 
maak genaamd Studium, ook hier 
zullen we aan werken samen met 

Web&ICT.

Vanaf hoe laat en tot hoe laat je 
meehelpt mag je zelf kiezen, tijdens de 
wikisprint eten en drinken wordt zelfs 
aangeraden. Naast de goede karma 
voorzagen we normaal gezien eten 
en drinken voor jullie, door de huidige 
maatregelen mag dit niet. Maar niet 
gevreesd, we zijn vastberaden om 
onze begroting te gebruiken en jullie 
toch een mooie vergoeding voor de 
moeite te geven (in deltabonnetjes en 

een knaekpas?).

Tot dan!
Kusjes Cursus



BEST Soft Skills 
Training 1: Negotiation 
Skills 
Best Soft Skill Trainings (BSST) 
give you the opportunity to prepare 
yourself for your future career. Your 
university studies gave you a bunch of 
engineering knowledge and skills but 
didn’t focus that much on soft skills, 
although they are highly appreciated 
by companies. Discover the 3 sessions 
that we’re offering below.

Negotiation skills
Good negotiation skills are a great 
asset in the business world. Sign up 
for Deloitte’s workshop on 24 February 
2021 to learn how to achieve the best 
outcome, improve your negotiation 
style and techniques, and more.

Team Management
The ability to effectively manage a 
team has never been more important, 
especially as the popularity of remote 
work increases, and teams continue 
to be distributed across multiple 
locations. Register now for Deloitte’s 
workshop on 10 March to gain 
invaluable team management skills 
such as communication, leadership, 
conflict resolution, and more.

Presentation Skills
You might have a excellent idea, but 
what if you don’t have the skills to 
present them well to the rest of your 
company? In Arvesta’s session the 
17th of March, you will discover the 
ins and outs of presenting. The focus 
will be on the differences between 
giving presentations in an academical 
context and a business context.



VTKalender 

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

De winnaar van vorige week 
is Laurens Barbier, Proficiat!

Deze week hebben we een 
futoshiki voor jullie.  Stuur 
je oplossing zeker door naar 
communicatie@vtk.ugent.
be of breng het binnen bij 
blauw en word de volgende 
winnaar.

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

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

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

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

Maandag 22/02 
 20:00 SuperMegaCoole Escape Room Goliarde  

Dinsdag 23/02
 16:00 Jobfair 

Woensdag 24/02
 18:00 Wikisprint: Final sprint to Studium
 19:30 IAESTE AV7
 20:00 BEST Soft Skills Training 1: Negotiation Skills
 20:00 VTK Teambuilding 4.0: Bierpongk

Donderdag 25/02
 21:00 Medewerkersbedanking 


