
Covernieuwsbrief
24 januari 2011   (Volgende nieuwsbrief: 7 februari)
  

Mededelingen van commissies

Actie
Spellenavond

Op donderdag 27 januari gaan we met de Actie weer gezellig spelletjes spelen in Café de Walrus. Heb zin zin

om een potje mee te spelen of heb je een leuk spel dat je wil introduceren? Kom dan naar de spellenavond.

Donderdag 27 januari, spellenavond, 21:00 @ Café de Walrus

Mededelingen van Bestuur XIX

MSDNAA
Het moment is daar. Een tijdje geleden heeft Cover MSDNAA ontvangen van Microsoft, maar was er nog twijfel

over of het in ons bezit mocht blijven aangezien de lezing van hen was gecanceld.

Maar nu is het zeker dat Coveraars gebruik mogen maken van deze dienst van Microsoft, die ons allemaal van

gratis Windows licenties kan voorzien. Voor bijvoorbeeld Windows 7, Windows Server, Visual Studio en nog veel

meer.

De WebCie werkt momenteel aan de implementatie van het geheel. Zodra het up and running is zal iedereen

hiervan op de hoogte gesteld.

Koffieschenken na tentamens
Ook deze tentamenperiode zal het bestuur koffie komen schenken bij alle tentamens die in de Tentamenhal

worden afgenomen (m.u.v. de tentamens die 's avonds zijn).

Dit zodat iedereen na afloop van een aantal uur zwoegen even bij kan komen met een lekker kopje thee of koffie

en een koekje. Ook is dit een mooie gelegenheid om je antwoorden te vergelijken met die van je medestudenten.

Mocht je het liever niet meer over je tentamen hebben, dan is dat natuurlijk ook een mogelijkheid :)

Bèta Bedrijven Dagen
Op 22 en 23 maart vinden de Bèta Bedrijvendagen (BBD) weer plaats. Deze zullen ook dit jaar weer gehouden

worden in Het Kasteel in Groningen.

Deze dagen zijn er voor bedoeld om studenten in contact te brengen met bèta georiënteerde bedrijven en zijn

erg geschikt als je je wilt oriënteren op de arbeidsmarkt, op zoek bent naar een stageplek of gewoon benieuwd

bent naar wat verschillende bedrijven zoal doen. Ook zullen er workshops en cases gehouden worden en is er

een stand die je advies geeft over hoe je je CV zou kunnen verbeteren.

Op beide dagen is er een dagvullend programma beginnend met een ontbijt om 8:00, een luxe lunch tussen de

middag en als afsluiting een uitgebreide borrel waar je heerlijk kan netwerken. Kortom twee leerzame dagen vol

interessante bedrijven en cases. Komen dus!

Bèta Bedrijven Dagen Commissie
Het BBD bestuur is op zoek naar enthousiaste mensen die hen willen helpen met het promoten van bovenstaand

evenement onder Coveraars. Lijkt het jou leuk om naar dit event te gaan en je er voor in te zetten veel andere

mensen mee te krijgen, mail dan naar bestuur@svcover.nl dat dit je leuk lijkt.

Deze functie hoeft helemaal niet veel tijd te kosten en levert je ook nog eens leuke dingen op. Zo krijg je als lid

van de BBD commissie een t-shirt en een gezellig etentje waar je het BBD bestuur en de andere commissieleden

leert kennen. Wanneer het je dan ook nog eens lukt om mensen van zich via jou in te laten schrijven, kun je

(afhankelijk van het aantal mensen) een mok, een tijdschriftenbon, saunabezoek en andere leuke dingen winnen.

NRG Battle
De NRG Battle is een wedstrijd waarin multidisciplinaire teams van studenten tegen elkaar strijden.

Gerenommeerde bedrijven, zoals Gasterra, Siemens & Grontmij leveren hiervoor casussen aan. Doel van de

NRG Battle is dat de studenten komen met een innovatieve oplossing voor hun casus, maar ook is het voor hen

een unieke kans om kennis te maken met de top van het zakenleven. Een vakjury beoordeelt welke teams

doorgaan naar de finale.

Het is een geheel verzorgde dag, inclusief gratis lunch, diner en een netwerkborrel. Er zijn mooie geldprijzen voor

de winnende teams. Meer informatie over de NRG Battle vind je op de website: http://www.nrgbattle.nl

Vrijdag 4 maart is er een voorronde van de NRG Battle. Deze zal hier in Groningen plaatsvinden. De Battle is

een mooie gelegenheid voor studenten om hun netwerk uit te breiden. Ook heeft onze studie de mogelijkheid om

zich op dit evenement sterk te profileren.

Vrijdag 4 maart, 12:00 @ Euroborg
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  do 27 Spellenavond

 

- Er is elke donderdag een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00uur en elke dinsdag

wordt er hardgelopen (verzamelen om 17.00 uur bij de Coverkamer)! - 

Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan

gestuurd worden naar kopij@svcover.nl. Om je aan te melden voor een frequentere mailinglist (mailing@svcover.nl), stuur een e-mail
naar bestuur@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden.


