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28 Februari - 01 Maart : Jobfair week

Hey VTK’ers!

Deze week hebben de verschillende 
posten weer hun uiterste best gedaan 
om jullie te voorzien van talloze 
activiteiten!

Eén hiervan is de welbekende VTK 
Jobfair, dit is een van de nuttigste 
events voor zij onder ons die op zoek 
zijn naar een job of gewoon interesse 
hebben in het verkennen van het 
werkveld.

Daarnaast kan je ook de week goed 
beginnen door bloed te doneren op 
bloedserieus.

Voor de eerstejaars heeft interne de 
vierde initiatieactiviteit klaarstaan, 
namelijk paintballen.

Ook zien we jullie altijd graag 
verschijnen op de wekelijkse goliardes!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



VTK 
Jobfair

oin our fair and find 
your dream job with 

one of the 160 attending 
companies!

The second semester is just around 
the corner, time to look to the bright 
future after those exams. Maybe 
you are looking for an internship this 
summer, or the time has come to look 
for your first real job!
The VTK Jobfair is the place to be 
to find that perfect job or internship! 
Around 160 companies from a wide 
variety of different sectors will be 
present with an even broader variety 
of opportunities! Discover all of the 

attending 
companies 

under here.

Furthermore, you 
are able to participate in 

different workshops to help 
you with applying for that perfect 

job! Apart from mock-up interviews, 
you can get your Linked-In picture taken 
and your resume or Linked-In screened.

Because applying and talking is not 
possible with a dry mouth or an empty 
stomach, free drinks and dinner will be 
provided for all registered students! All 
registered students will also receive 
personalised name tags.



Bloedserieus 2022 
Semester 2
Aan alle studenten, donoren en bijna-
donoren! 
Tussen 28 februari en 2 maart is het tijd 
om de mouwen op te stropen in jouw 
studentenstad en bloed te geven! 
Word de held van de dag. Want jouw 
bloedgift is nodig om elke dag levens te 
redden in de ziekenhuizen. 
Als dank voor je heldendaad krijg je een 
goedgevulde goodiebag. 
Maak vandaag nog je afspraak!

Schijt je Rijk/Zat 
Koeliarde
Dlk en VTK slaan de handen in elkaar 
voor een eerste editie van de Koeliarde!

Kom je kans wagen bij een heuse 
drankversie van Schijt-je-Rijk!
Voor degenen die het concept nog niet 
kennen;
Je zal een vakje in onze weide kunnen 
kiezen waarop de virtuele koe al-dan-
niet zal schijten, indien de koe op jouw 
vakje schijt win je een prijs!

De prijzen kunnen gaan van één enkel 
pintje, 5 shots, een fles wijn tot het 
zetten van een vat door feest!

Archies en burgies kom verbroederen in 
onze grasweide <3

Tot schijts,
Feest en dlk

Museumnacht
Cultuur zou cultuur niet zijn als we ook 
niet eens wat kunst zouden bekijken. En 
VTK zou VTK niet zijn als het niet gratis 
was.
Stad Gent heeft ons een handje 
geholpen door op donderdag 3 maart 
de deuren van de Gentse musea gratis 
te openen tot 22u, een light versie dus.

We spreken af om 19u aan het SMAK 
en trekken nadien ook nog richting het 
STAM (en misschien trakteert cultuur 
nog wel op een drankje joepie)



VTKalender 

De winnaar van vorige week is 
Gwendolyn Heyninck! Jou prijs ligt 
in VTK Blauw te wachten.

Deze week hebben we een 
sandwichsudoku 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 28/02
 16.30 Bloedserieus 2022 Semester 2 UFO
 19.00 Initiatieactiviteit 4:   Paintball Gent
  Paintball (sessie 1)
 19.00 BEST Ledenvergadering 8  VTK Groen
 19.00 IFK Volleybal Dames - 2e ronde GUSB  
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 Schijt je Rijk/Zat Koeliarde  Delta
Dinsdag 01/03
 14.00 Jobfair    ICC Gent
 19.00 BSST 1:     Spaanse Gouverneurswoning
  Negotiation skills by Deloitte
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 02/03
 18.00 IFK Veldvoetbal - 1/4de fi nale Valentin Vaerwyckweg 1
 18.00 Codesprint 3   VTK Groen
 19.00 Infomoment    Vergaderzaal Simon Stevin
  Studentenverkiezingen 2022
 19.30 IAESTE AV7   VTK Groen
 21.00 Delta Mexican Night  Delta
Donderdag 03/03
 19.00 Museumnacht   Parking S.M.A.K.
 19.00 International Buddy-evening Delta
 19.00 Infomoment Studentenverkiezingen  Campus Schoonmeersen
  2022 (Campus Schoonmeersen)
 19.15 Speedteamtraining 12UL  Stadion Wouter Weylandt
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