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Welkom, 
Dank u wel om de tijd te nemen om dit document te bekijken.  
“What’s in it for me” is de vraag die u zich misschien zal stellen?  
Wel, DavingA bereikt een grote vijver aan jong afgestudeerde inge-
nieurs in en rond Antwerpen, maar ook ingenieurs met al een aantal 
jaren werkervaring. Misschien zoekt u immers ervaren  mensen die 
net in uw bedrijf nog een mooie carrièreswitch willen maken.

Als toekomstige partner van DavingA krijgt u de gelegenheid deze 
mensen te bereiken via mailings, social media maar ook tijdens 
netwerkmomenten op één van onze activiteiten. 

Een partnership is ook onmiddellijk een open deur naar de faculteit 
en de academische wereld daar er verschillende academici in ons be-
heersorgaan actief zijn. Ook dankzij onze nauwe samenwerking met 
de studentenclub heeft u snel toegang via het partnerpakket tot onze 
studenten voor een stage, vakantiejob en zo meer.

DavingA krijgt van haar kant via jullie bijdrage de mogelijkheid om 
kwalitatief hoogstaande activiteiten “van ingenieurs voor ingenieurs” 
te blijven aanbieden en zo het netwerkweefsel te zijn van vele hon-
derden ingenieurs in en rond de provincie Antwerpen. 

Ik hoop u namens ons bestuur dan ook snel te mogen begroeten als 
partner op één van deze activiteiten!
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Of het nu gaat om het hernieuwen van oude vriendschappen, het maken van 
nieuwe of het smeden en versterken van onderlinge relaties, mensen samen-
brengen is DavingA's belangrijkste motief.

Het verruimen van je algemene kennis geeft heel wat voldoening en vaak 
schuilt er net heel veel relevantie in  onderwerpen die buiten je eigen expertise 
of werkveld liggen.

DavingA leden hebben exclusief toegang (vaak met partner) tot lezingen over 
innovatieve onderwerpen, werf- en bedrijfsbezoeken en rondleidingen bij top-
bedrijven op ingenieursniveau..

Tijdens al deze activiteiten wordt er steeds tijd en ruimte voorzien met het oog 
op  het uitbreiden en versterken van een professioneel netwerk. Niet alleen bij  
het bedrijf in kwestie, maar ook onderling.

Vriendschap

Persoonlijke vorming

Professionele vorming

Professioneel netwerken

DavingA
VOOR INGENIEURS, DOOR INGENIEURS

Als knipoog naar ’s werelds bekendste ingenieur Leonardo Da Vinci werd in 2017 onder de naam DavingA 
het initiatief genomen om een alumniwerking op te starten. DavingA staat daarbij voor ‘De alumniverenig-
ing ingenieurs Antwerpen’.

DavingA verwelkomt alle industrieel (en technisch) ingenieurs die in de regio Antwerpen afstudeerden, 
hetzij aan de Universiteit Antwerpen, hetzij aan één van de rechtsvoorgangers van de huidige Faculteit 
Toegepaste Ingenieurswetenschappen. 

De doelstelling van DavingA is om een platform te bieden dat inspeelt op de noden van de Antwerpse 
ingenieurs en de bedrijfswereld; voor ingenierus, door ingenieurs. Hiervoor wordt er ingezet op 4 pijlers: 



"Een degelijke alumniwerking is essentieel 
om de band tussen de bedrijfswereld en het 
onderwijs te versterken. DavingA vervult 
hierin een kritische rol."
Dr Ing Tom Breugelmans

Decaan Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Universiteit Antwerpen 

DavingA is verankerd in de alumniwerking van de Universiteit Antwerpen. De alumni community stelt zich tot 
doel zijn oud-studenten te inspireren, te informeren en weer samen te brengen voor vorming, netwerking en 
sociale activiteiten. Maar die verbondenheid gaat verder. Zo bestaat quasi de helft van het bestuurscommittee 
uit actieve medewerkers van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Dit geeft ons rechtstreeks 
toegang tot de studenten, docenten en de universiteitscampus bij het organiseren van activiteiten waar mo-
gelijk in samenwerking met partner-organisaties.  

Bovendien zet DavingA ook expliciet in op het versterken van de banden tussen het werkveld en de opleidingen 
van de universiteit. We vinden het immers belangrijk om industrie, onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar 
te brengen.

Universiteit Antwerpen en DavingA: een sterk team!
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ENGINEERS OF TOMMOROW BIEDT INGENIEURS DE IDEALE 

SPRINGPLANK NAAR EEN UITDAGENDE CARRIERE

De Ingenieur vandaag is een belangrijke schakel in de maatschappij: hij ontwik kelt nieuwe 
producten en technologieën, staat te midden van de productie en optimaliseert processen. 
Ingenieurs zijn vandaag de dag als speerpunt dan ook vaak de drijvende motor achter in-
novatie, wat van hen felbegeerde werknemers maakt in vele bedrijven.

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en Ingenium (d.i. de studenten vereniging 
van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen), organiseert DavingA daarom sinds 
2018 Engineers of Tomorrow (EoT), een traject voor afstuderende industrieel ingenieurs dat 
hen ideaal voorbereid op hun toekomstige plek in de bedrijfswereld. Gedurende een volledig 
academiejaar geven we onze masters de kans om de soft-skills te verbeteren die ze nodig 
hebben voor hun eerste werkervaring, gaande van het voorstellen van zichtzelf tot het ver-
beteren van hun zelfkennis.

Eindigen doen we met een apotheose op onze unieke EoT-jobbeurs waar toekomstige en re-
cent afgestudeerde ingenieurs, en door technologie en innovatie gedreven bedrijven elkaar 
kunnen ontmoeten. Masterstudenten worden op basis van hun profiel en interesseveld ge-
matcht met deelnemende bedrijven, waarna ze op speelse manier kunnen kennismaken 
tijdens een aantal exclusieve speeddates. Op deze manier creëren we op relatief korte ter-
mijn een aantal zeer kwalitatieve en interessante connecties voor zowel onze deelnemers 
als voor u als potentiele werkgever. Achteraf ontvangt u alle cv’s van onze deelnemende 
studenten en alumni, terwijl deze u handig kunnen contacteren via onze bedrijvengids.

Ingenieurs vandaag 
en morgen



Charlot Van Ussel
Director SELECT Projects

Startbaan-
enquête
Oktober 2021

CV-foto's

November 2021

Eerste hulp bij 
een goed CV

December 2021

Solliciteren 
doe je zo!
Februari 2022

Engineers of 
Tomorrow

Maart 2022  

"Met de online versie van EOT trok de organisatie de 
lijn van de fysieke beurs mooi door: efficiënt, goed 
georganiseerd en het innovatieve concept hield ook 
online stand."

Op EoT koppelen we ca.120 masterstudenten met ongeveer 60  
bedrijven in 7 speed-date sessies van 15 minuten. Deelnemers kun-
nen bij inschrijving aangeven in welke bedrijven ze geinteresseerd 
zijn en omgekeerd geeft u als bedrijf aan welke profielen u zoekt. Alle 
bedrijven krijgen bovendien een aantal tags. Zo zorgen we ervoor dat 
ook minder bekende merken de juiste match vinden!

Als bedrijf ontvangt u in de aanloop naar het evenement een CV-
boek met de profielen van alle deelnemers. Deelnemers krijgen op 
hun beurt een bedrijvenboek. Op die manier verschijnt iedereen voor-
bereid aan de start en hoeft u geen tijd te verliezen met een bedrijfs-
voorstelling, maar kan u dadelijk 'to the point' komen. Op die manier 
rendeert het speed-date concept maximaal. 

SPEED-DATEN VIA MATCHING

CV- & BEDRIJVENBOEK
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Toegang & stand  
op het EoT event

Speeddate met afstuderende 
Masterstudenten en alumni 

tijdens het jaarlijkse EoT-event 
en ontdek het profiel waar uw 

bedrijf naar op zoek is.
  

* via sponsoring bent u zeker 
van een plaats op het event

Logo op DavingA 
website

Uw logo mag zeker niet ont-
breken bij de lijst van andere 

partners die DavingA een warm 
hart toedragen en al jarenlang 
trouwe steun geven om zo een 
kwalitatieve werking te kunnen 

blijven garanderen.

Vacatures op  
DavingA website

Op zoek naar ingenieurspro-
fielen in een specifiek domein? 

Plaats je vacatures op de 
DavingA website en bereik een 
groot netwerk van ervaren en 

gedreven collega's.

Vacatures op Facebook  
+ LinkedIn

Via onze social media zoals 
LinkedIn en Facebook krijgt 

uw bedrijf de nodige visibiliteit 
bij het jonge publiek dat graag 
scrolt door onze veelvuldige 

posts.  

Vacatures  
nieuwsbrief

De vacatures van uw bedrijf 
worden opgenomen in onze 
trimestriële nieuwsbrieven 

waarin buiten onze activiteiten 
ook opleidingen in de kijker en 
andere ingenieurs weetjes te 

lezen zijn.

Logo 
nieuwsbrief

Visibiliteit is belangrijk, daarom 
plaatsen wij uw bedrijfslogo in 

onze nieuwsbrief. In combinatie 
met zichtbare 'presence' tijdens 
een event, de ideale manier om 

je bedrijf te promoten.

Word een DavingA 
partner
EEN INVESTERING DIE ZIJN VRUCHTEN AFWERPT,

ZOWEL OP KORTE ALS OP LANGE TERMIJN



Toegang & stand op het EoT event *

Vacatures op website DavingA 

Vacatures in onze nieuwsbrief 

Posts op Facebook + LinkedIn 

Logo op DavingA website

Doorverwijzing naar uw website 

Artikel in onze nieuwsbrief 

Visibiliteit op DavingA events 

Logo op uitnodiging van events 
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Hieronder vindt u alle standaard partnerformules. Volgens ons is 
er voor elk wat wils, maar vindt u toch niet wat u zoekt, neem dan 
zeker contact op voor een aangepast pakket dat het best aansluit 
bij uw behoeften.

Ingenium is sinds 2018 de officiële studententenvereniging van de faculteit  Toegepaste In-
genieurswetenschappen. Ingenium is niet zomaar een vereniging, zij brengen de studenten 
dichter bij de bedrijfswereld. Dankzij pitches doorheen het jaar en jobvacatures, waar ze 
reclame voor maken via hun website en Facebook, kunnen de studenten de bedrijven beter 
leren kennen. Wanneer u voor het Ingenium+ pakket kiest, behoudt u alle voordelen van uw 
sponsoring bij DavingA, maar heeft u ook de kans om de studenten te bereiken.

Kies een formule uit onder- 
staande tabel of contacteer ons 
voor een originele combinatie.

DIAMANT GOUD ZILVER BRONS

MOGELIJKE FORMULES

INGENIUM+ 

€5000

+ €500

€2500 €1500 €1000
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NEEM VANDAAG NOG ACTIE 

"IT HAD LONG SINCE COME TO 

MY ATTENTION THAT PEOPLE OF 

ACCOMPLISHMENT RARELY SAT 

BACK AND LET THINGS HAPPEN 

TO THEM. THEY WENT OUT AND 

HAPPENED TO THINGS."
Leonardo Da Vinci



DAVINGA ACTIVITEITEN

Openingsevent 
27 februari 2018

Kaas- en wijnavond 
23 november 2018

Bedrijfsbezoek  
Umicore 
10 september 2019

Bezoek labo's  
Chemie/Biochemie 
voorjaar 2022

Labo's Chemische 
Ingenieurstechnieken 
24 mei 2018

Galabal Ingenium 
15 maart 2019

Bezoek Labo's  
Bouwkunde 
8 oktober 2019

Kaas- & wijnavond 
19 november 2021

Bezoek Noorderlijn 
14 september 2018

Bezoek labo's  
Elektronica 
23 april 2019

Afstudeerevent 
DavingA 
11 september 2021

Brouwerijbezoek  
Het Anker 
december 2021

Bezoek Labo's  
Elektromechanica 
9 oktober 2018

Eindejaarsevent FTI 
28 juni 2019

ARENOVATE?! 
Bosuilstadium 
TBD

Man vs Machine 
9 februari 2021
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