
MANNA 8
15 November - 19 November : Hack the system week

Hey VTK’ers!

De VTK posten hebben zoals 
gewoonlijk weer enorm hun best 
gedaan waardoor deze week weer 
boordevol leuke activiteiten zit!

Zo kan je deze week op de VTK 
instagram dagelijks een takeover 
volgen van verschillende bedrijven 
om ze zo te leren kennen tijdens de 
Discovery Days.

Woensdag organiseert web &ICT Hack 
The System, waar er geweldige prijzen 
te winnen zijn! Schrijf je dus zeker in.

Donderdag bieden we ook de Finance 
Night aan. Dit is een lezing en 
workshop over alle fi nanciële zaken 
die je nooit zag in de les!

Veel liefs,
Lauren, Gwendolyn en Anouk



Discovery 
Days

In the week of 15 
November we’ll give you 

a chance to look at the inner 
workings of 5 interesting companies. 

They’ll be showing us how the day of 
a typical engineer looks like through 
posting stories on the VTK Gent 

Instagram account.
Be sure to follow @vtkgent on 
Instagram as the stories will be posted 
on here during the whole week! Also 
don’t hesitate to ask questions, as the 
representatives will be answering your 

questions 
themselves!

Crazy 
Dating 

Goliarde
Ben je op zoek naar de 

ware liefde? Of ben je eerder 
geïnteresseerd in de nacht van je 

leven?
Op de crazy dating goliarde krijg je een 
bandje met je relatiestatus. Zo hoef je 
geen tijd te verspillen aan iemand die 

op zoek is naar iets anders dan jij.
Rood/Oranje: bezet

Groen: one night stand
Blauw: op zoek naar de ware liefde

Geel: single, it’s complicated



Hack The System Vol. 3
OTA Insight daagt je uit om deel te 
nemen aan deze derde editie van 
Hack The System! Als team is het de 
bedoeling om een reeks verschillende 
taken uit te voeren. Deze gaan van het 
crawlen van de data, tot het analyseren 
en het visualiseren hiervan. Jouw taak 
is om dit zo snel en zo goed mogelijk 
te doen. Het team dat onderweg de 
meeste punten verzamelt, wordt de 
winnaar van Hack The System!
3e prijs: Google Nest Mini (per teamlid)
2e prijs: VR game (of Google Nest Mini)
1e prijs: Weekend Amsterdam
Om deel te nemen, moet je je inschrijven 
in teams van 4 studenten en kies ook 
zeker een leuke groepsnaam.
De wedstrijd zal plaatsvinden op 
het 12de verdiep van de IGent in 
Zwijnaarde op 17/11/2021 van 18:00 
tot 23:00.
Deelname is gratis en er zullen gratis 
croques aanwezig zijn!

Finance Night
Ben je binnenkort afgestudeerd en moet 
je over je eerste loon onderhandelen? 
Of vraag je je soms af waarom er 
tijdens je opleiding nooit hebt horen 
spreken over een belastingbrief? Dit 
zijn zaken die misschien ver van je 
bed klinken, maar vroeg of laat zul je 
ermee geconfronteerd worden. En 
wanneer dat moment komt, ben je 

beter voorbereid.

VTK Career & Development geeft je 
de kans om je financiële kennis bij 
te schaven. Kom op onze Finance 
Night horen wat ze je nooit op de 
schoolbanken komen vertellen! Wij 
bieden je een interessante lezing aan 
van Deloitte waarin de basis voor jonge 
starters wordt uitgelegd. Daarna kun je 
ook zelf aan de slag met workshops 
gegeven door professionals die je 
alles zullen aanleren om zelf voor 
je financiële vaardigheid te kunnen 
zorgen. Zo ben je al een stapje voor 
als je voor het eerste een job zoekt. Na 
deze workshops kan je nog bijbabbelen 
rond een glaasje cava en een hapje op 
de receptie in de hal van Auditorium E. 
Schrijf je in en tot dan!



VTKalender 

De winnaar van vorige week was 
Louis Vercauteren, jij wint een 
cinema ticket! Hij ligt in VTK Blauw 
te wachten.

Deze week hebben we een Flow 
Free 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 15/11
 08.00 Discovery Days   Instagram
 19.30 Lopen op maandag  Plateau
 21.00 Crazy Dating Goliarde  Delta
Dinsdag 16/11
 20.00 Zaddy Cantus   Delta
 21.15 Zwemtraining VTK  GUSB
Woensdag 17/11
 18.00 Hack The System Vol. 3  iGent Toren
 18.30 Oefenmatch Minivoetbal  GUSB
 21.00 Sweat Session   GUSB
Donderdag 18/11
 19.00 Finance Night   Plateau
 19.30 FRiS Onderhandelingsworkshop
  met MUN Society Belgium  Campus Schoonmeersen 
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