MANNA 15
25 Februari - 1 Maart : Jobfairweek

Speeddate
Liefste VTK’ers
Deze week is volgens mij een van
meest diverse weken, van jobs fixen
op de Jobfair tot alles behalve jobs
fixen dankzij 2 cantussen in 1 week.
Zoals gewoonlijk voor ieder wat
wils. Maandag is er de wikisprint,
hierbij gaan we met ons allen de wiki
beetje up to date houden, recentere
vakinformatie,
niet
relevante
bestanden wegdoen enz.. ideaal om
uw medestudenten te helpen

volgende examenperiode. Dinsdag
is het dan de langverwachte Jobfair,
kom zeker eens kijken in het ICC.
Vrijdag is het de de Vriendjes- en
Familiecantus. Hier kan je uw mama,
papa of liefst meerder jarige boer of
zus eens tonen wat je zoal uitspookt
in Gent.
xoxo,				
Dario en Iris			

Jobfair
Are you looking for an internship this summer, or has the time come to look for your
first real job?
The VTK Jobfair is the place to be to find that perfect job or internship! More than 140
companies from a wide variety of different sectors will be providing an even broader
variety of opportunities!
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 LinkedIn picture taken, your resume or Linked-In screened and get a personal feedback
session after your Crossbridge test. Come check it out!
VTK Career & Development
- Step on the bridge to your future

Wikisprint
Onvolledige informatie, incorrecte beschrijving of gewoonweg verouderde bestanden
op de VTK-wiki? Kom maandag 25/02 vanaf 18u naar VTK-groen en help ons de wiki up
te daten! Breng zeker je opgeloste oefeningen en/of oud-examens mee, wie weet zijn
die wel enkele deltabonnen waard. Vergeet je ook zeker niet in te schrijven voor dit
geweldig gezellige evenement, want voor elke deelnemer zal een hapje en een drankje
voorzien worden. Tot slot neem je best ook je laptop mee, op die manier kunnen we
allemaal samen de wiki helemaal op punt zetten. Tot dan!

Delta Promo’s
Maandag
Cornet 1+1
Dinsdag		
Gin Tonic 3.5 euro
Woensdag
Wijn 1.5 euro
Donderdag
Wodka-Redbull 4 euro
Shot van de week is cactusjenever!
Delta Lounge is terug open! Welkom
elke dinsdag en woensdag.

Vriendjes- en familiecantus
Al dat plezier en jolijt op die cantussen, het zou niet mooi zijn om dat enkel voor
onszelf te houden. Op deze cantus vraag je je ma, pa, zatte nonkel, neef, nicht, broer,
zus, al vraag je de woestijnrat van je kuisvrouw mee, het maakt niet uit! Hoe meer
zielen hoe meer vreugd.
Hoe leg je dit uit aan je familie: Een sfeervolle activiteit vol zang en versnaperingen, af
en toe eens een geintje en nuttiging van het gerstennat.
Hoe leg je dit uit aan je vrienden: Gaan we vanavond op de bus naar retegem? Ja? Ok.

EBEC Ghent - case study op 6/03
Doe mee aan de case-study van BEST Ghent: bedenk een oplossing voor een probleem,
oefen je presentatieskills, amuseer je met je vrienden, eet/drink op onze kosten en
maak kans op een van de prijzen!
Save the date: 6/03 om 17:45 in de UFO!
Inschrijving & meer info op https://vtk.ugent.be/best/ebec-university/

Epic ledenkorting
TopCopy:
Pizza Hut:
Golden Scissors:
Fluotopics:
Bavet Gent:
JIMS:		

€ 0.025/pagina zwart wit
€ 5.95/ pizza
€ 10% korting/ knip beurt
€ 3 korting/ uur bijles
Free meatballs/ eat-in
13e maand gratis

Maandag
18:00
19:15
20:00
21:00

Dinsdag
14:00

Woensdag
19:00
20:00

Donderdag
19:15

Vrijdag		
20:00

25/02
Wikiprint				VTK Groen
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau
BEST AV 8				
The Foundry
Goliarde					Delta

26/02							
Jobfair					

ICC

27/02 							
IAESTE AV 8				
VTK Groen
Cantus					Delta		

28/02
Speedteamtraining II			

Plateau		

01/03
Vriendjes- en Familiecantus		

Delta

				

VTKalender
Proficiat Kobe De Geest, jij
wint deze week een 2 zakjes
geld (chocolade uiteraard) !
Breng je opgeloste manna naar
blauw voor woensdagavond en
maak kans op een leuke prijs!

Puzzel van de week

naam: .....................................................
e-mail: ....................................................

? = .....................................

