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Beste student,
Arbeidsoriëntatiemiddag Wiskunde op 11 juni in het nieuwe onderwijsgebouw.
Schrijf vast in je agenda dat op 11 juni er een arbeidoriëntatiemiddag is voor alle bachelor- en
masterstudenten van wiskunde. Hier komen sprekers uit het bedrijfsleven vertellen over je
toekomst als wiskundige in de praktijk. Dit is ook bedoeld voor bachelorstudenten. Programma
volgt binnenkort.
Mei: carrièremaand bij A-eskwadraat
In mei is het weer tijd voor de carrièremaand. In deze maand zijn er allerlei activiteiten met als
doel jou een beeld te geven van wat je kunt doen na je studie. Zo is er een bedrijvenborrel en
zijn er lunchlezingen, om je kennis te laten maken met bedrijven en wat ze doen. Maar er zijn
ook trainingen: voorafgaand aan de maand, op 23 april, is er een CV-check, en op 4 mei een
sollicitatieworkshop. Voor het volledige programma kun je terecht op www.carrieremaand.nl.
Hier kun je je ook inschrijven voor de activiteiten.
Interessante stageplek NTR over wetenschapscommunicatie
Ik ontving de volgende mail van een medewerker van NTR met een hele leuke stageplek voor
iedereen die geïnteresseerd is in wetenschapscommunicatie:
“Ik maak het tv-programma Full Proof, een internationaal wetenschapsprogramma voor
kinderen. http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/fullproof (van de makers van Het Klokhuis).
Vanaf juni ben ik weer op zoek naar een stagiaire. Dit is een leuke stage voor bèta’s die er over
denken om ooit iets in de media of met wetenschapscommunicatie te gaan doen.
http://www.mediastages.nl/productie-redactie-camjo/6844/redactie-stagiair-full-proof.aspx
Duidelijke omschrijving staat in de vacature. Het maakt mij niet zoveel uit in welk jaar de student
zit, als hij/zij maar een bèta-achtergrond en interesse in de media heeft.”
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg & Marian Brands

