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Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant] 
elektromechanisch ingenieur!
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Praeses Dixit

Beste EM-mers,

We hebben weer een duistere periode van examens en 
weinig sociaal contact achter de rug. Deze tijd is nu 
gelukkig voorbij en hopelijk behaalde iedereen goede 
resultaten zonder herexamens.

Vlak daarvoor heeft de EM-Kring een nieuw praesidium 
verkozen. Als u straks deze bladzijde omdraait, kan u 
zien wie voor welke functie verkozen is. Ik dank het oude 
praesidium voor een fantastisch jaar! Wij zullen ons 
uiterste best doen om volgend jaar minstens even goed 
te doen.

Voor we de vakantie beginnen, kunnen we nog genieten 
van onze jaarlijkse traditie, nl. de EM-Barbecue!
In Mei hebben de EM-leden op onze website kunnen 
stemmen op hun favoriete docent en deze maken we op 
de barbecue bekend. Ik kan u al vertellen dat het een 
nek-aan-nek race was en dat de winnaar met slechts één 
stem verschil bepaald is. Wie uiteindelijk de winnaar is, 
blijft nog even een mysterie.

Geert De schutter,
Praeses 2011-’12
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ervaring opdoen 
+ m’n kennis 

uitbreiden. werken + studeren.
nieuwe collega’s-

studenten leren kennen.
 geld verdienen+verder leren.

En jij antwoordt: “beide”
Want ik word Trainee bij Umicore Hoboken.

De start van jouw carrière in toptechnologie

Ben je straks afgestudeerd of laatstejaars Bachelor 
in Chemie, Proceschemie of Elektromechanica? Dan 
kun je én leren én werken. Bij Umicore in Hoboken. 
Als Trainee leg je een VIP-leer- en werktraject af 
gedurende 18 maanden in verschillende afdelingen. 

Betaald. Daarna wacht je een vast contract binnen 
Productie of Techniek. En dat bij een wereldspeler 
in recyclage, productie en de ontwikkeling van eco-
effi ciënte technologieën. Waar wacht je nog op? 

“En wat ga je doen? 
Werken of verder studeren?”

Word Trainee bij Umicore Hoboken
Ga nog vóór de blok naar  www.jobs.umicore.be/trainee. 

klik door naar Trainee en laad je CV op.

Umicore Hoboken, A. Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, www.umicore.be
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    Nieuw Praesidium
Na een leuke verkiezingscantus, waar onze pro-senior, 
Wouter Bijnens, iedereen op voorhand al zat probeerde 
voeren, is er beslist wie er in het nieuwe praesidium zit.

Het nieuwe praesidium:

         Praeses - Geert De Schutter
 Vice-praeses - Samanta Daneels

Quaestor - Robrecht Sol
   Ab-Actis - Sven Konings

         Spocul - Christoph Zanon
 Feestleider - Frederik Heylen

We hebben weliswaar geen redactor meer, maar dat zal 
geen einde brengen aan ons geliefde EM-merke, dat 
telkens opnieuw de lessen een tikkeltje interessanter 
maakte. In de volgende editie houden we een uitgebreid 
fotoverslag om het nieuwe praesidium voor te stellen.

Wij bedanken het oude praesidium en nemen afscheid 
van Wouter, Joos, Stijn, Jan, Dimi en Sven.
Dat dit nieuwe praesidium het minstens even goed mag 
doen als het oude!
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Kringlied
Tekst: Patrick Cheyns
Wijze: Loch Lomon

Wij verheffen de stem, wij zijn den EM 
Ingenieursstudenten van De Nayer 
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan 
In d'industrie laten wij nog van ons horen!

Den EM vivat, den EM crescat 
Den EM floreat nog lange! 
Wij houden van het bier 
En we maken veel plezier 
Deze jaren zullen wij nooit vergeten!

Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam 
Bij ons doe je meer dan blokken 
EM-kring samen sterk, nu en later op het werk 
Onze vriendschapsband gaat nimmermeer verloren!
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Io Vivat
Io vivat! io vivat!

Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!

Doloris est antidotum!

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas

Dum nihil est in poculo,
Iam repleatur denuo!

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas
Nos iungit amicitia,

Et vinum praebet gaudia.

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas

Est vita nostra brevior,
Et mors amara longior.

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas

Osores nostri pereant!
Amici semper floreant!

Io vivat! io vivat!
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CG Power Systems Belgium NV
Your partner in energy solutions

CG Power Systems Belgium NV (vroeger 
Pauwels Trafo Belgium) is de enige 
producent van transformatoren in België. 
Ons bedrijf werd in 2005 door de Indische 
groep Crompton Greaves overgenomen en 
op 15 oktober 2009 herdoopt tot CG. 

Met vestigingen in negen landen en meer 
dan 8.000 werknemers over de hele wereld 
zijn we vandaag echt een mondiale 

organisatie. Onder het motto “Smart solutions. Strong relationships” 
doen we meer dan producten verkopen, maar bieden we 
oplossingen aan en creëren we een duurzaam concurrentievoordeel 
als systeemingegrator. 

Het hoofdkantoor van CG Power Systems Belgium is gevestigd in 
Mechelen en telt 900 medewerkers. CG Holdings Belgium, met zijn 
Systems en Services divisies is gevestigd in respectievelijk 
Mechelen en Charleroi. Gesitueerd in het hart van Europa werven 
we niet alleen lokale medewerkers aan. Als mondiale speler staan 
we ook open voor diverse culturen en nationaliteiten

Om onze groeidoelstellingen te realiseren willen wij investeren in 
talent. 

Wie zoeken we?
Mechanical and Electrical designers
Project Engineers 
Customer Service Engineers 
Product Developers 
Technical Buyers 
Sales Engineers 
Production Engineers 

Ervaring mag, maar is geen noodzaak.

Wat hebben we te bieden?
Een internationale, open en flexibele werkomgeving met tal van 
ontwikkelingsmogelijkheden.

9



        Hawaii-TD
Het geeft nogal een feesje als alle ingenieurskringen het 
samen organiseren. Maar ik laat de foto’s beter voor zich 
spreken.
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Paintball
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we weer gaan paintballen. 
Dit jaar samen met de S-Kring, zodat we Stafort voor ons 
alleen hadden. Het weer zat ons mee, enkel dat het 
misschien iets té warm 
was, maar dat kon de 
pret niet bederven.
En wat een hoop 
headshots deze keer!
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‘Stel	  je	  voor:	  je	  leeft	  voor	  techniek,
maar	  je	  kent	  COFELY	  Services	  niet.’

Even	  kennismaken?

COFELY	  Services,	  vroeger
AXIMA	  Services,	  is	  Belgisch	  marktleider	  in:
>>Technisch	  langetermijnbeheer
>>Facility	  Management
>>Energiebeheer

We	  zorgen	  voor	  het	  langetermijnonderhoud
van	  gebouwgebonden	  technische
installaties	  in	  de	  industriële,	  tertiaire	  en
luchthavensector	  zoals:
>>HVAC
>>Verwarming
>>Elektrische	  en	  elektronische	  installaties

COFELY	  Services	  realiseerde	  in	  2009	  een
zakencijfer	  van	  ongeveer	  267	  miljoen	  euro	  en	  
maakt	  deel	  uit	  van	  GDF	  SUEZ	  Energy	  
Services.
Onze	  klanten	  verwachten	  van	  ons	  volledige	  
verantwoordelijkheid	  over	  de	  technische
installaties	  op	  de	  werven.

De	  ons	  toevertrouwde	  installaties	  
moeten
perfect	  werken!	  Daar	  zorgen	  onze
onderhoudstechnici,	  ploegbazen
en	  ingenieurs	  voor.

Als	  nieuwe	  medewerker	  krijg	  je
er	  in	  één	  klap	  2	  000	  collega’s	  bij.
Ieder	  met	  zijn	  of	  haar	  technische
achtergrond	  en	  dezelfde	  visie	  op	  werk:

>>	  Onze	  klanten	  krijgen	  de	  service
die	  ze	  nodig	  hebben.	  Precies
wannéér	  ze	  die	  nodig	  hebben.

>>	  Technisch	  zijn	  we	  sterk.
En	  we	  verbinden	  er	  ons	  toe
om	  nog	  sterker	  te	  worden.

>>We	  leveren	  graag	  méér
dan	  wat	  er	  gevraagd	  wordt.
Door	  te	  verbeteren	  en	  te	  innoveren.
>>We	  denken	  altijd	  op	  lange	  termijn
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Nothing too heavy, nothing too high

Voorstelling:

De Sarens Group is een Vlaamse multinational, gespecialiseerd in 
kraanverhuur en engineering projecten voor het hijsen en 
verplaatsen van lasten met uitzonderlijke afmetingen en gewichten. 
De Sarens Group telt wereldwijd een 2600-tal medewerkers en 
realiseert een geconsolideerd zakencijfer van meer dan 415 miljoen 
euro. Om onze verdere groei te ondersteunen, zijn wij continu 
opzoek naar nieuw talent (m/v).

Sarens is steeds op zoek naar gemotiveerde technische 
medewerkers voor onze hijs- en transportprojecten in het binnen- en 
buitenland, zowel op het gebied van engineering, projectcoördinatie 
als uitvoering.

De Sarens Group biedt je een boeiende, uitdagende en 
internationale omgeving met doorgroeimogelijkheden voor mensen 
met potentieel. Binnen een multinational als de Sarens Group liggen 
de kansen voor een internationale carrière voor het grijpen. 

Doelgroep:

Project ingenieurs, site supervisors, CAD-tekenaars, application 
engineers, kraanmachinisten, mecaniciens, techniekers, operators 
special projects, accountants, management trainees,…

Telefoon:
052/319319

E-mail:
hrm@sarens.com

Website:
www.sarens.com
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EM-Café
6 Mei was de dag van het allerlaatste EM-Café van het 
schooljaar. Zowel veel van onze leden als onze oudleden 
waren aanwezig. Dit gaf de kandidaten voor het 
praesidium van volgend jaar een uitgelezen kans om 
zichzelf voor te stellen en stemmen te ronselen.
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Tata Steel Europe
Tata Steel Europe is 
Europe's second largest 
steel producer with main 
steelmaking operations in 
UK and the Netherlands.

We are a leading supplier to many of the most 
demanding markets around the world including 
construction, automotive, packaging, mechanical and 
electrical engineering, metal goods, and oil & gas.

With innovation and continuous improvement at the heart 
of our business performance, we aim to create value by 
offering a differentiated product range supported by 
unrivalled customer service.

Tata Steel Europe is the European operations of Tata 
Steel Group, one of the world's top ten steel producers.

With a combined presence in nearly 50 countries, the 
Tata Steel Group including Tata Steel Europe, Tata Steel 
Thailand and NatSteel Asia, has approximately 80,000 
employees across five continents and a crude steel 
production capacity of over 28 million tonnes.

Tata Steel Europe was formerly known as Corus.
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Total Raffinaderij 
Antwerpen

Total Raffinaderij Antwerpen is de 
grootste, meest complexe raffinaderij 
van de Total-groep, en de tweede 
grootste raffinaderij in Europa. Door 
onze ligging in de Antwerpse haven 
kunnen wij producten verzenden via 
zeeschepen, lichters en pijpleidingen. 

Total Raffinaderij Antwerpen is  een belangrijke schakel in 
het geïntegreerd petrochemisch complex van Total, dat 
ruwe aardolie tot kunststof verwerkt. Vanuit de 
Rotterdam-terminal MET lossen mamoettankers de ruwe 
aardolie. Deze ruwe aardolie, met zowel hoog als laag 
zwavelgehalte, wordt in de raffinaderij verwerkt en 
omgezet in hoogwaardige producten zoals benzines, 
diesel en kerosines voor de Europese en Amerikaanse 
markt, en in basisproducten zoals nafta, butaan en 
aromaten voor de petrochemie.
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Volleybal
Op 6 April speelde den EM, de favoriet van de volleybal, 
tegen den OW. Het was een echte titanenwedstrijd 
tussen twee teams die er ten volle voor gingen. Beide 
teams speelden vrijwel op professioneel niveau, wat 
deze wedstrijd echt zeer spannend maakte. Uiteindelijk 
werd de wedstrijd beslecht in het voordeel van onze 
vrienden van den OW.
Wacht maar tot volgend jaar!
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     Bezigheidstherapie
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