Antwerpen, februari 2013

Geachte mevrouw
Geachte heer
Op donderdag 28 maart 2013 is het zover!
In samenwerking met en in de lokalen van de Universiteit Antwerpen (stadscampus – Aula Rector
Dhanis) organiseren de departementen Industriële Wetenschappen van Artesis en Karel de Grote
Hogeschool gezamenlijk hun eerste netwerkactiviteit.
Uiteraard kijken wij ernaar uit om u op deze activiteit (start om 19.00 uur) te ontmoeten.
Het is namelijk, zowel voor u, voor onze studenten, onze alumni als voor onszelf belangrijk om
sámen de laatste stappen te zetten naar de nieuwe universitaire faculteit Toegepaste
Ingenieurswetenschappen. Een degelijk en actief netwerk staat immers garant voor win-winsituaties
waar elke professionele organisatie naar streeft!
Deze eerste editie heeft als hoofddoel elkaar samen te brengen en te leren kennen.
De bijdrage hebben we daarom tot een aanvaardbaar minimum beperkt.
Wat kunt u van ons verwachten?
partytafel met de gegevens en logo van uw bedrijf
lijst van de afgestudeerden 2012-2013
kennismaking met de masterproeven 2012-2013
terwijl u geniet van een hapje en een drankje

Wat zit er aan te komen?
het publiceren van vacatures
het bijwonen van de eindpresentaties van de
masterproeven
uitbouwen van bestaande en/of nieuwe
samenwerkingsakkoorden

We hopen met deze opsomming uw interesse te hebben opgewekt en nodigen u uit om:
- de gegevens van de aanwezigen (2 personen) en het logo van uw bedrijf door te mailen naar
steven.desmedt@ua.ac.be (voor bijkomende info: 03 213 79 15)
- het bedrag van € 350 te storten op BE83 7350 3256 5615, op naam van Universiteit
Antwerpen, Netwerkevent FTI, met vermelding van het aantal personen en de naam van de
organisatie
Na inschrijving ontvangt u de nodige adres- en programmagegevens.
Vrijblijvend bieden wij ook de mogelijkheid om uw eigen infostand te plaatsen. Indien hiervoor
interesse bestaat, vermeldt dit dan in het antwoordbericht zodat wij met u contact kunnen opnemen
om gedetailleerde afspraken te maken!
Wij streven ernaar om de inschrijvingen af te sluiten op 15 maart 2013.
Met vriendelijke groeten
Amaryllis Audenaert
Codecaan fTI

Walter Sevenhans
Codecaan fTI

