
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.

Week 7, 2021 - 2022

Beste rechtenstudenten, 

‘T Infootje is een klein informatieblaadje met de evenementen die die 
week worden georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst 
en nog veel meer. Wegens ecologische overwegingen publiceren we het 
Infootje vanaf dit jaar online: 

 » Facebook: Vlaams Rechtsgenootschap Gent
 » Instagram: @vlaamsrechtsgenootschapgent (link in bio) 
 » Website: www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be

We hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van al onze activi-
teiten en hopen jullie één dezer weken te mogen verwelkomen!
Veel succes dit academiejaar
VRG Gent

   
'T Infootje

   
'T Infootje 



Evenementen 

8
nov 

Beste studenten

Graag nodigen wij jullie uit op de infoavond zakenadvocatuur en con-
sultancy. Alumni van onze faculteit komen getuigen over hoe zij aan hun 
carrière zijn begonnen en wat hen in hun huidige functie boeit.

SPREKERS:
- Kyrill Maes, senior consultant bij Deloitte.
- Julie Van Thienen, senior Associate Employment & Immigration at 
Baker & Mc Kenzie
- Nele De Backer, Associate EU & Competition Law at Allen & Overy
- Warre De Mets, Attorney at Eubelius.

Deze kantoren zullen, naast vele andere aanwezig zijn op onze jobbeurs 
van woensdag 10 november. Interessant dus om een stageplaats te be-
machtigen!

WANNEER?
maandag 8 november om 19u30

WAAR?
Academieraadzaal, voldersstraat (Aula)

Wij hopen jullie zeer talrijk te mogen ontmoeten.
Tot maandag!
Studie 2021-2022
Kyle Ide, Lars Vandekerckhove en Charlotte Van der veken

Jobinfoavond zakenadvocatuur en 
consultancy



‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts

10
nov 

VRG Jobbeurs 

Beste studenten,

Graag nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse jobbeurs, een geza-
menlijke organisatie van het VRG Gent en de UGent Faculteit Recht en 
Criminologie, die na de online editie van vorig jaar, opnieuw plaatsvindt 
in het ICC. Noteer alvast woensdag 10 november 2021 in je agenda!
Ben je op zoek naar een zomerstage of solliciteer je voor een vaste job? 
Heb je vragen over hoe het leven als jurist eruitziet? Dan ben je hier aan 
het juiste adres! Tal van kantoren en bedrijven hebben zich al ingeschre-
ven, waarbij diverse advocatenkantoren, overheidsdiensten en bedrijven 
uit de juridische wereld vertegenwoordigd zullen zijn.

We hebben er uitdrukkelijk voor geopteerd om, voor zover de om-
standigheden het zullen toelaten, een fysieke jobbeurs te houden, met 
toepassing van het systeem van Covid Safe Ticket voor standhouders en 
bezoekers. Het spreekt voor zich dat voor wat betreft de concrete moda-
liteiten van de jobbeurs we rekening zullen moeten houden met de op 
dat ogenblik geldende coronamaatregelen.

PRAKTISCH:
Wanneer? Woensdag 10 november, van 13u tot 17u.
Waar? Het ICC in Gent, Van Rysselberghedreef 2.

Graag tot dan!
PR Extern 2021-2022
Lars Bevernaegie, Arno De Stercke, Alex Heyndrickx en Tessa Van 
Nieuwenhuyse





Cursusdienst
DINSDAG: 
17-19u


