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Wekelijks gratis informatieblad van VTK

17 apr 2016 - 16 blz. - 750 ex.

Ideaal als barbecue starter!

Beste lezer
Deze week zijn er geen
praeses en vice tekstjes.
Maar wacht! Voor u moord en
brand schreeuwt, een klacht
indient bij raad van state, uw
ongenoegen neerpent tussen
de hoogst intellectuele reacties
op hln.be of hun ontslag eist, er
is een alternatief!
Komende weken staan in het
teken van de nieuwe opkomende
ploeg, dus aanschouw de literaire
prestaties van de kandidaatpraeses en -vice op de volgende
pagina!
Met vriendelijke groeten,
De redactie

ZONDAG
23u

Happy Hour

‘t ElixIr

20u

Theokot Lustrumreceptie

20u

Finalekwis

MAANDAG

12u00 Theokot Pastadag
22u00 Drumtomation Night

DINSDAG

Theokot
200G 00.01

Theokot
‘t ElixIr

WOENSDAG
20u

Kiesdebat

Aula tweede hoofdwet

DONDERDAG
21u

Theokot karaoke 3.0

Wat is de nieuwe kiesploeg waard?
Ontdek binnenin wat ze te bieden hebben!

Theokot

Kandidaat -Praeseswoordje
Vrienden
U vergist zich niet, het is inderdaad niet Lucas die deze
regels vult. Het is een geupdate versie, de Lukas 2.0: Juiste
middenletter, de heilige ‘K’. Een stuk groter. Stuk knapper.
Zowel een ochtend- als nachtmens. Wat wil je nog meer?
Maar waarom schrijft deze Lukas van de toekomst dan
in het bakske? Het is namelijk zo -hou je stevig vast- dat
de komende twee weken helemaal in teken staan van de
nakende kiesweek!
Onze fantastische kiesploeg heeft een hele resem activiteiten gepland, een hele lijst
aan standpunten uitgewerkt en vele goodies voorzien. Deze burgies en archies zullen u
de komende weken versteld doen staan. Deze motivatie zal er ook voor zorgen dat het
volgend VTKjaar eentje wordt om nooit te vergeten!
Jullie zullen me nog veel tegen het lijf lopen. Hopelijk niet letterlijk, want daar kom ik
meestal beter uit. Nee, effe serieus, deze week komen we langs in de lessen en op
woensdag 20 april (20u, aud. 2de hoofdwet, TTI) met het Kiesdebat kan je zien wat
deze kiesploeg helemaal in petto heeft!
Lukas De Beucker

“Sh*t, ik moet een woordje schrijven in het Bakske, hoe begin
ik daar in godsnaam aan?” En voila, we zijn vertrokken! Nu
nog iets zinnigs vinden om over te praten… Aha, gevonden!
Natuurlijk, de tofste week van het jaar zit eraan te komen!
Héél goedkoop eten, gratis goodies, springkasteeltjes, en ga
zo maar verder. Wat wil een student nog meer? Als jullie meer
willen, spreek me er gerust over aan en dan probeer ik iets
te fixen! Ik kan jullie alleen niet helpen met geld en goede
puntjes :(
Waar ga ik de komende twee weken uithangen? Wel, overal!
Op de campus, in onze fakbar, in het Theokot, op Blok 6,... Nu
is het zo dat Lukas en ik nogal eens omschreven worden als knuffelbeertjes, enfin, beertjes
is misschien een klein understatement, zeg dus maar knuffelberen. Komende week mogen
jullie ons dus zeker een knuffel geven als we jullie tegenkomen, we <3 knuffels #freehugs.
Bij deze zullen we dat tekstje maar afronden, mama zegt dat ik moet gaan slapen. Wat
onthouden we? KIESWEEK EN FREE HUGS!
Xoxo, Jurgen
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Kandidaat-Vicewoordje

Cultuur in Leuven
UUR KULtUUR

stand-up comedy

20/04/2016 | 21u | Pieter De
Somer aula

Shazia Mirza, de eerste comedian moslima,
Nick Revell, een Britse topper, en Jovanka
Steele, een gedurfde Amerikaanse. Deze
3 comedians zullen je een hilarische
avond bezorgen. Reserveren via on.vtk.
be/uurkultuur. Helemaal gratis met een
cultuurkaart!

Benefietconcert Tom Helsen
muziek

23/04/2016 | 20u | Pieter De
Somer aula
Op 23/04 speelt Tom Helsen een
benefietconcert voor het KID Fonds. De
opbrengst gaat volledig naar acties die
de zorg voor kinderen met een primaire
immuundeficiëntie kunnen verbeteren. Het
KID-fonds is opgericht door het Leuvens
Universiteitsfonds, verantwoordelijk voor
sponsoring en mecenaatswerking aan
de KU Leuven. Meer info op on.vtk.be/
tomhelsen. VVK studenten: €15/ticket.

Interfak Big Band

muziek

30/04/2016 | 20u30 | Maria
Theresia College

Een avond vol jazz-standards en
hedendaagse bigbandnummers in het
MTC! Student zonder/met cultuurkaart:
€4/€3 per ticket. Je kan er ook gratis bij
zijn door je op “going” te zetten op het
facebookevent via on.vtk.be/bigband. Op
27/04 worden 6 “going” studenten geloot
voor een gratis ticket.

Belgian Trash Film Night

film

19/04/2016 | 17u | Cinema ZED

Op 19/04 organiseren 5 studenten culturele
studies een exclusief filmevenement
ongezien in Leuven: de Belgian Trash
Film Night! Een smaakvol of smakeloos
programma waarin de meest trashy films
ooit in België gemaakt bovengehaald
worden. Meer info op de fb-pagina (on.
vtk.be/belgiantrashfilmnight).

Openingsuren
		

Theokot		

Cursusdienst

‘t ElixIr

Maandag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Dinsdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Woensdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u

22u - ...

Donderdag

10u30 - 14u30

12u30 - 14u & 18u - 19u30

22u - ...

Vrijdag

10u30 - 14u30

Gesloten		

Gesloten
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Evenementen
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Theokot
Lustrumreceptie
20u00 | theokot

Een receptie met gratis cava, warme
& koude snacks en zeker veel sfeer!
Kom mee het 20-jarig bestaan van het
Theokot vieren!

ma

18

Bedrijfspresentatie
Amphenol

OHJA: ook verkopen we Cubanisto’s aan
slecht 50 CENT én we geven zoals het
hoort een aantal gratis vaten deze avond!

hooFdWet

Meer info over het concept (alsook
filmpjes, audio, foto’s, bio etc...) vind je op
http://beta.vi.be/drumtomation.

19u30 | aula tWeede

Amphenol is een groeiend Amerikaans
bedrijf dat op zoek is naar ingenieurs om
mee een Europese tak op te starten. We
krijgen een Amerikaan op bezoek die
komt praten over wat Amphenol allemaal
doet: Mobile Networks, Automotive,
Broadband, Aerospace, Defense, IT &
Datacom, Industrial, Mobile Devices.
Amphenol is op zoek naar ingenieurs
Elektrotechniek en Werktuigkunde.

di
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Theokot Pastadag
12u00 | Theokot

Vanaf 12u kan je, ter gelegenheid van
het 20jarig bestaan goedkope pasta’s
bestellen met verschillende soorten
sauzen voor een zeer schappelijke prijs!

di
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Drumtomation Night

22u00 | ‘t eliXir

Cubanisto €0.50
Op dinsdag 19 april organiseren we in
onze fakbar een audiovisueel spektakel,
gecombineerd met een blacklight party!
4

We krijgen bezoek van een artiest die ons
het concept van ‘DRUMTOMATION’ zal
leren kennen!
Drumtomation is geen band, het is
ook geen DJ, maar het is een drummer
op een elektronisch drumstel die de
DJ vervangt. Zowel drums als mix
als blacklight-show zullen live zijn.
Het is dus een volledige DJ-drumlichtshow die zeker niet te missen is!

wo
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Kiesdebat

20u | aula tWeede hooFdWet

Het moment is weer daar. Het einde van
het jaar nadert ongelooﬂijk snel, maar
eerst komt er de heuglijke kiesweek. Wie is
de mogelijke opvolger van ‘Het Evangelie
volgens Lucas’, welke groep wilt jullie
volgend jaar in de watten leggen? Of wie
is de mogelijke opvolger van Schol, wie
maakt het Almaplein onveilig op 27 april?
Kom naar het kiesdebat, en onderwerp de
kiesploegen aan al uw kritische vragen.

wo
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Peda-avond

22u00 | ‘t eliXir

Deze woensdag komen onze vrienden en
vriendinnen van Pedagogiek een feestje
bouwen in onze fakbar. Kom samen met
hen feesten!

do
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Theokot Kanraoke

21u00 | theokot

Een samenwerking tussen Kanweek
en het Theokot levert alvast weer een
prachtige karaoke-editie op dat zeker de
moeite zal zijn! Gratis snacks, goedkope
cocktails/shotjes en nog veel meer plezier
zullen de uwe zijn! Allen daarheen!

do
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Thursdays @ ‘t ElixIr

22u00 | ‘t eliXir

Alle zware bieren €1.50!
Elke donderdag geniet je in Fakbar ’t ElixIr
van een geweldige promo: ALLE ZWARE
BIEREN AAN €1.50! Tot dan!

do
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Newtec Job Day for
Young Professionals

16u00 | laarstraat 5, 9100
sint-niklaas, belGium

Are you a Young Professional / Student
looking for an exciting and challenging
job in the satellite industry?
Do you want to work for a company that
helps 3 billion people watch TV every
day?
Turn your ambitions into reality and live
your dream with a job at Newtec. Be sure
not to miss our Job Day!
Our program for April 28:
Intro
sessions
to
Newtec:
16:00,
17:00
and
18:00
- Workshops with our engineers
- Guided tours in the Newtec HeadQuarter
- Job Cafe from 16:00 - 19:00
Find your future career @ http://www.
newtec.eu/jobs/jobs-in-europe

Theokot
Broodje v/d week = Brie & Perengelei
Dit jaar viert het Theokot haar 20 jarig bestaan. Dit vieren we met een aantal activiteiten
waar jullie ook van kunnen genieten! Maandag 18 april om 20u vindt er in het Theokot een
receptie plaats, met gratis cava, warme & koude hapjes, (zware) bieren en nog veel meer!
Dinsdagmiddag 19 april serveren wij
voor een keer geen broodjes, maar
vanaf 12u pasta’s aan slechts €2 voor
een pastabeker! Carbonara, Bolognese,
Arrabiata, 4kazen , keuze genoeg!!
Njammieeeee
Donderdag 21 april vanaf 21u vindt er
een karaoke plaats in samenwerking
met
Kanweek!
De
goeie
oude

populaire Theokotkaraoke (3.0?) in
een Kanweekjasje: Sfeer en plezier
gegarandeerd! Goedkope drank en
(gratis) snacks samen met een gezellig
avondje singstar: wat wil je nog meer?!!!
Allen naar het Theokot voor alweer een
superleuke avond!
Veel liefs,
Team Theokot
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Wil Je ZelF GraaG een speech voor onaFhankeliJkheid, diepZinniGe
poËZie oF een spotted: vtk insturen? 1 adres: bakske@vtk.be

Berichten

kORTVeRHAAl: G ez ocht
Auteur: Anoniempje Anoniem
Geniet van dit 10-delig kortverhaal.
deel 6: vermistmet

handdoek op ZiJn kamer laten liGGen.

een bliJ Gevoel komt

ZiJn kot.

hiJ

maarten

aan biJ
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ZiJn mails.

ZiJn het prachtiGe haar en mooie oGen van

marGot. Ze Wordt

vermist.

De Tettenzot
Beste man/vrouw/transgender,
Een nieuwe week, een nieuw elegant kunstwerk ter streling van uw esthetische
smaakpapillen. Deze keer een scene die ongetwijfeld representatief is voor het opwindende
doen en laten van de alledaagse student ingenieur.

Sagio.be zoekt nieuw bestuur.
Grijp je kans en maak deel uit van een geweldig team.
Sagio.be steunt op ondernemende
studenten, want Sagio.be is er voor
studenten, maar wordt ook volledig dóór
studenten gedragen die zich vrijwillig
inzetten voor dit initiatief.
Het biedt je:
- een unieke kans om naast je
studies praktijkervaring op te doen in een
echte organisatie
- Samenwerken met een heel netwerk van
enthousiaste studenten uit diverse
richtingen
-

Uitbouwen

van

een

succesvolle

onderneming
- Werken in teamverband. Op korte
tijd wordt het bestuur een hechte
vriendengroep
Contact
met
interessante
bedrijfspartners
zoals
PwC,
McKinsey&Company, HP, BNP Paribas,
TC3,…
- Meerwaarde voor je CV
Lees zeker de brochure op sagio.be,
solliciteer en maak deel uit van een
geweldig team.
7
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Kiesweek
De nieuwe opkomende ploeg van VTK zal jullie in dit 3 dagen durend festijn proberen
te overtuigen van haar capaciteiten om er volgend jaar weer een geweldig jaar van te
maken. Kom elke dag langs en geniet van eten en drinken aan dumpingprijzen, toffe
attracties en massa’s sfeer en gezelligheid.

zo
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Receptie

19u30 | plein
Gratis

voor

alma 3 |

Om goed te beginnen mag een receptie
natuurlijk niet ontbreken! Kom daarom
zondagavond gezellig een glas cava (of
fruitsap) drinken en een paar hapjes eten.
Op een receptie hoort natuurlijk ook muziek
thuis, daarom komt Nameless Folk zorgen
voor de sfeer.
[English]
For a good start, you need a reception!
So come Sunday evening to drink a glass
of cava (or juice) and to grab a bite. At
a reception there should be some music,
that’s why Nameless Folk will take care of
the atmosphere.

ma
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Fancy boterhammen

12u00 | plein
20 cent

voor

alma 3 |

Volledig in het thema verkopen we deze
middag zeer goedkope boterhammen in
onze eigen custom boterhammen dozen!
Kom je boterham zelf beleggen met al het
lekkers dat je maar kan bedenken en eet je
buikje rond op onze bouwwerf!
[English]
We sell sandwiches. Yum!

10

ma

Wiestornooi

25

14u00 | Plein voor Alma 3 | Gratis

Jazeker, een wiestoernooi!
Dit gezellige, studentikoze toernooi
bestaat uit vijf rondes. Drie Algemene
rondes, een halve finale en een finale.
Laat zien dat je de beste wiezer bent
van Heverlee en omstreken, en ga naar
huis met een mooie (of lekkere) prijs.
Omdat zo een toernooi wel enkele uurtjes
duurt, zullen jullie frietjes en toebehoren
kunnen kopen aan waanzinnig lage prijzen.
Ook dranken liggen in deze prijscategorie.
Je ziet het: een kaartje leggen en goedkoop
eten en drinken, geen reden om niet te
komen dus! Inschrijven is verplicht via
sloopwerken.vtk.be vanaf woensdag 12u,
de plaatsen zijn beperkt.
[English]
Yes, a tournament of wiezen (sort of whist).
This cosy, student-like tournament exists of
five rounds. Three general rounds, a semifinal and a final. Show that you are the
best ‘wiezer’ of Heverlee and surroundings,
and go home with a nice price.
Because such a tournament lasts a few
hours, there will be an opportunity to buy
fries and such at ridiculously low prices.
Also drinks are in this price category.
As you can see, playing cards and cheap
food and drinks, no reason not to come!
Subsciption is required through sloopwerken.
vtk.be starting from wednesday, A limited
amount of paricipants is allowed..

ma
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BBQ

18u00 | plein
€2 oF €3

voor

alma 3 |

Na een dagje kaarten en schupleu- uh...
hard werken moet dat bouwvakker’s buikje
ook een onderhoud krijgen. Daarvoor
voorzien wij ‘s avonds een geweldige
barbeque waar je gezellig een paar
stukjes vlees kan komen eten. Inschrijven is
verplicht via sloopwerken.vtk.be.
[English]

25
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Filmavond

19u30 | plein
Gratis

voor

alma 3 |

We hebben alles dat een topper van een
filmavond nodig heeft, namelijk: chips
en popcorn. Maar niet zomaar chips en
popcorn, GRATIS chips en popcorn. Dit
wordt daarbij nog aangevuld met een
assortimentje goedkope drank en uiteraard:
een topper van een film. Heb je hem gemist
in de cinema, of wil je hem gewoon graag
nog eens zien? Kom dan zeker kijken naar
Star Wars: Episode 7: The Force Awakens!
[English]
We’ve got everything an awesome movie
night needs, namely: crisps and popcorn.
But not just crisps and popcorn, FREE
crisps and popcorn. This gets extended
by an assortment of cheap drinks and of
course: a kick-ass movie. Did you miss it
at the movies, or do you just want to watch
it again? Then be sure to join us for Star
Wars: Episode 7: The Force Awakens!

Werfcantus

20u30 | WaaiberG | €9 oF €12

Naar jaarlijkse traditie organiseren
we een extra goedkope cantus voor al onze
leden! Ontdek of de opkomend preases
evenveel gezag uitstraalt als de heer Van
Laer, en kom je vooral amuseren! Kom
zeker je kaart kopen vanaf woensdag in
het theokot.

di

After a whole day of playing cards and
doing noth- working hard, you have got
to maintain that construction worker’s
belly. Therefore we have a barbeque in
the evening where you can come enjoy a
few pieces of meat. Subsciption is required
through sloopwerken.vtk.be.

ma

ma

26

Brunch

9u00 | plein
€2,50

voor

alma 3 |

Wie wil de dag niet beginnen met alles
wat zijn buikje begeert? Zet je tanden in
ovenverse koffiekoeken, laat je verleiden
door versgebakken pannenkoeken of begin
stevig: met ter plaatse klaargemaakt ei
met spek. Alles voor een klassiek ontbijt
zal natuurlijk ook niet ontbreken. Bovendien
zal gepaste literatuur in de vorm van
kwaliteitskranten
ieders
intellectuele
honger stillen.
Vergeet dus niet voor dinsdag:
“Skip breakfast, skip lunch: just brunch!”
[English]
Don’t you want to start the day with the
things you love to eat? Let your teeth sink
into freshly baked pastries, fall in love with
locally made pancakes or just start your
day somewhat stronger: locally prepared
egg and bacon. Everything for a classic
breakfast will, of course, not be left out.
Appropriate literature in the form of quality
papers will additionally satisfy everyone’s
intellectual hunger.
Do not forget on Tuesday:
“Skip breakfast, skip lunch: just brunch!”

11
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Pasta

12u00 | plein
| €1

voor

alma 3

[English]

Om ook tijdens de tweede middag van onze
kiesweek jullie magen te vullen verkopen
we pasta pesto en pasta bolognese aan
dumping prijzen. Tot dan!

di
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Comedy Night

20u00 | plein
| Gratis

verkopen we heerlijke milkshakes tegen
belachelijk lage prijzen. Kom dus zeker af!

voor

alma 3

Haven’t eaten enough during our other
activities? Or want to have a quick snack
before your next class? Then enjoy our free
(yes, free!) popcorn, crisps and ice cream.
To make sure you get your daily portion of
fruit, we also sell delicious milkshakes for
ridiculously low prices. Be sure to come by!

randanimatie

Nog eens zin om goed te lachen? Dan heb
je geluk want we hebben een comedyavond in onze kiesweek. Om in de sfeer te
komen gaat Nick De Wil jullie (het publiek)
opwarmen. Daarna komt Jens Dendoncker
zijn beste grappen vertellen. Om dan af te
sluiten met Thomas Smith, ja die van “Foute
vrienden”! Smijt op die goede combo nog
wat goedkope drank en eten en je avond
is compleet.

Kom je vaardigheid met een sloopkogel
tegen elkaar testen op onze randanimatie!
En voor degene die liever zelf de wrecking
ball spelen, hebben we weer bumper ballen
zodat je je helemaal uit de bol kunt laten
gaan. Verder kan je ook je skills en precisie
testen in de ASML precisionroom. Ontdek
het allemaal op de VTK kiesweek!

[English]

Come tests your skills with a wrecking ball
against each other at our entertainment.
And for those who rather play the wrecking
ball themselves we also got bumper balls.
Furthermore you can test your skills and
precision in the ASML precisionroom.
Discover it all at the VTK electionweek!

In the mood for a good laugh? You’re lucky
because we have a comedy night in our
election week. To get in the mood Nick
De Wil is going to warm you (the public)
up. Afterwards Jens Dendoncker will tell
his best jokes. The evening is finished
by Thomas Smith, yes the one of “Foute
Vrienden”! Throw in some cheap food and
drinks and your evening is complete

Doorlopende Activiteiten
10-22u | plein voor alma 3

tussendoortJes
Nog niet genoeg gegeten tijdens al onze
andere activiteiten? Of nog snel een snack
meepikken voor je volgende les? Dan kan
je doorlopend genieten van gratis (ja,
gratis!) popcorn, chips en ijsjes. Om toch
je dagelijkse portie fruit binnen te krijgen,
12

[English]

Frietkot
Na een lange dag hard werken, of om je
mentaal voor te bereiden op een zware
(of niet zo zware) dag heb je natuurlijk
een goede maaltijd nodig. En wat is er nu
beter dan een echte Belgische klassieker,
namelijk frieten en frituurhapjes? Juist ja,
helemaal niets! Daarom zal er doorlopend
van zondagavond tot en met woensdag
een frietkot staan waar je aan zeer
democratische prijzen kan eten.
[English]
After a long day of hard work, or in order
to mentally prepare yourselves for a day of

hard (or not so hard) work you obviously
need a good meal. And what could be
better than a Belgian classic, French fries
and frying snacks? Right, nothing at all!
That’s why there will be a snack bar from
Monday till Wednesday, where you can eat
for democratic prices.

Niet op de openbare weg gooien

N 2

Plein voor Alma 3

tie
ep
ec je
gsr st

R

t

KIESWEEK
VTK

o
etk
Fri

L
RI
AP

•
og
ND To
PE s •
O rtje

L enin akfee ORL doo
RI00 Op Bouwf DO• Tussen
e
AP0 - 22: ..
ati
2Z4O 19:0 2:00 - . andanim

25

L
RI
AP

V.U. Lukas De Backer, Studentenwijk Arenberg 6/0

26

en
mm
h
t
rha
nc
igh
ote oi
rg
Bru a y n
e
y b rno
0 ast ed
aib
nc e
3:0 P m
Fa iesto
Wa
- 1 4:00 Co
0
nd @
4:0 W Q vo us
:00 - 1 :00
- 1 2:00 BB lma ant
DI 09 2:00 - 22
0
N 1
:00 - 2 1:00 Fi erfc
S
DA 20:0
M 12 :00 - 2 :00 W
G
A 14 :00 - 22
A 18 30 ...
N
:
DA 19 :30
G 20

Meer info: sloopwerken.vtk.be

13

WANT TO WORK FOR A COMPANY
THAT HELPS 3 BILLION PEOPLE
WATCH TV EVERY DAY? DISCOVER
THE SATELLITE INDUSTRY!

JOB DAY @
FOR YOUNG PROFESSIONALS
APRIL 28 LAARSTRAAT 5
BETWEEN 4 & 7 PM 9100 SINT-NIKLAAS

REGISTER VIA
14

jobs@newtec.eu
www.newtec.eu/jobs

SHAPING THE FUTURE OF SATELLITE COMMUNICATIONS

Ontspanning
Doolhof
Volg de volgende regels:
- Begin links.
- Bij elke splitsing moet U de een van de pijlen volgen.
- U kunt dus alleen links, rechts of rechtdoor gaan als een pijl dit ook aangeeft.
- U moet een splitsing altijd volgens een pijlpunt verlaten.
- U mag niet keren.
Het doel is er rechts weer uit te komen.

Raadsel
Hoeveel knuffels zijn er aan de kandidaat Praeses en Vice uitgedeeld?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op 2u30 paintballen met 8 vrienden!
Het antwoord op het raadsel van vorige week is oneindig snel. Seppe Ooms wist dit en
mag zijn prijs op Blok 6 komen afhalen.

□ Mobile Networks □ Automotive □ Broadband □ Aerospace
□ Defense □ IT & Datacom □ Industrial □ Mobile Devices

Amphenol Corporation will be visiting our campus!!!!
Amphenol is one of the largest manufacturers of interconnect products in the world and
recently made the 2015 Forbes 500 list. Founded in 1932, Amphenol designs,
manufactures and markets electrical, electronic and fiber optic connectors, interconnect
systems, antennas, sensors and sensor-based products and coaxial and high-speed
specialty cable.
Find out more at www.amphenol.comwww.amphenol.com
Representatives will be on hand to discuss opportunities with Amphenol RF, Amphenol
Aerospace, Amphenol Advanced Sensors, Amphenol Antenna Solutions, Amphenol Times
Fiber Communications, Casco Products and all other Amphenol Divisions.
When – 18th of April, 7.30 PM
Why – Amphenol Corporation is expanding and in
need of top Engineering Talent to fill full time
and intern positions in Europe, Asia and USA
Who should attend – Amphenol Corporation seeks
Undergrad students, Graduate students, PhD
candidates and Alumni in the areas of Mechanical,
Electrical (RF Technology highly desired) , Material
and Industrial Engineering.
Where – Aula van de 2e Hoofdwet,
Thermotechnisch Instituut

