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1 EUROAVIA Internationaal
EUROAVIA – The European Association of Aerospace Students – vertegenwoordigt meer
dan 2200 studenten van 43 universiteiten, verspreid over 18 landen. Deze vereniging,
opgericht in 1959, tracht de brug te vormen tussen bedrijven, universiteiten en studenten.
De hoofdoelstellingen zijn:
•
•
•

De Europese samenwerking in de lucht- en ruimtevaartsector bevorderen door leden
kansen te bieden elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.
De lucht- en ruimtevaartstudenten Europees vertegenwoordigen.
Studenten in contact brengen met de industrie en de contact met de industrie
versterken.

EUROAVIA werkt aan het onwtikkelen van huidige en toekomstige leiders die de waarden
van de organisatie promoten. Deze reeks waarden zijn gebaseerd op doorzettingsvermogen,
innovatie, cultureel bewustzijn, teamwork en een internationaal netwerk.
De vereniging wordt bestuurd door studenten en is volledig non-profit. Elk jaar worden er
verscheidene internationale activiteiten georganiseerd, hoofdzakelijk gefinancierd door
sponsoring uit de industrie.

62 jaar EUROAVIA

43 universiteiten

2200+ leden

Alumni netwerk
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2 EUROAVIA Leuven
EUROAVIA Leuven is een lokale groep van EUROAVIA, gesitueerd in Leuven. Onze
vereniging vertegenwoordigt een 60-tal studenten, voornamelijk toekomstige burgerlijk en
industrieel ingenieurs van verschillende campussen van de KU Leuven.

2.1 Doelstellingen
Het doel van onze lokale organisatie is tweeledig. Enerzijds trachten we studenten met een
gemeenschappelijke interesse met elkaar in contact te brengen. Karakteriserend aan onze
leden is dat hun interesse in de lucht- en ruimtevaart ontzettend groot is en dat ze allen
gedreven zijn bij te leren over de sector. Anderzijds vormen we een brug tussen de
universiteit, haar studenten en de industrie.
We proberen deze doelstellingen te realiseren door het organiseren van infosessies en
lezingen gegeven door gastsprekers. Deze lezingen kunnen gaan van algemene
onderwerpen in de lucht- en ruimtevaart tot lezingen over nieuwe technische innovaties.
We organiseren ook bezoeken aan bedrijven, luchthavens en airshows, waar studenten de
kans krijgen een unieke blik achter de schermen te krijgen. Bovendien proberen we meer en
meer in te zetten op de ontwikkeling van de leden door het organiseren van workshops.
Aan de hand van al deze activiteiten brengen we studenten met dezelfde interesse bij elkaar
en laten we ze kennis maken met de lucht- en ruimtevaartsector. Onze vereniging biedt haar
leden ook de kans om onvergetelijke ervaringen op te doen door deel te nemen aan
internationale activiteiten zoals symposia, softskill workshops en tal van andere activiteiten.
Om de vier jaar organisere we een eigen internationaal event en verwelkomen we studenten
uit heel Europa.

Internationaal
Infosessies

Bedrijfsbezoeken

Workshops

Lezingen
Ontspanning
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2.2 Werking en samenwerking
De werking van onze vereniging wordt mogelijk gemaakt door een groep studenten die
vrijwillig meewerken aan de organisatie. Doorheen het jaar organiseren ze verschillende
activiteiten voor studenten. Dit geeft onze bestuursleden een unieke kans om
organisatorische en allerlei andere soft skills aan te leren.

EUROAVIA Bestuur 2019 – 2020

Om onze reikweidte zo veel mogelijk te vergroten, werken we vaak samen met EUROAVIA
Oostende. Deze vereniging, verbonden aan het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum
(VLOC), vertegenwoordigt de studenten van de Bachelor in de luchtvaart aan de Vives
Hogeschool. Onze samenwerking versterkt het netwerk van studenten en afgestudeerden
in de lucht- en ruitmevaart in ons land.
EUROAVIA Leuven is ook een trots lid van ‘the Flemish Aerospace Group’ (FLAG), dat
deeluitmaakt van de werkgroep Aeronautics, Space, Security & Defence Industries Team
van Agoria. Via deze weg versterken we onze link met de industrie, om zo bedrijven en
studenten dichter bij elkaar te brengen.
Recentelijk hebben we een alumni netwerk opgestart voor afgestudeerde leden van
EUROAVIA Leuven. Op deze manier kunnen we een blijvend netwerk uitbouwen. De leden
blijven met elkaar in contact via een LinkedIn alumni groep. Naast het voordeel dat we
elkaar kunnen helpen met een carrière in de lucht-en ruimtevaart is het ook gewoon tof om
elkaar nog eens terug te zien op een reünie.
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2.3 Een blik op onze activiteiten
Bedrijfsbezoeken

Lezingen & Infosessies

Ontspanning

Workshops
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3 Sponsoring
Om dit programma te kunnen aanbieden aan de studenten en onze doelstellingen te
bereiken, zijn we elk jaar op zoek naar sponsors die ons financieel steunen. Een jaarwerking
met EUROAVIA Leuven biedt aan uw bedrijf tal van voordelen zoals naamsbekendheid bij
ingenieursstudenten in de lucht- en ruimtevaart en een kans om op een efficiënte manier de
‘high-potentials’ in uw sector te bereiken.
Om duidelijk te schetsen wat wij u kunnen geven ter compensatie, hebben we een soort van
‘menu’ samengesteld waaruit u kan kiezen. Op die manier kan u van de voordelen genieten
op de wijze dat het best past bij uw bedrijf. Uiteraard zijn er nog aanpassingen of
uitbreidingen mogelijk op de voorgestelde formules of kan u andere voorstellen doen. Wij
horen het graag!

3.1 Sponsormenu
Standaard jaarpakket ‘Economy class’:
•
•

€300

Logo en bedrijfsprofiel met link op onze website.
Logo op header van onze facebook pagina, event posters en flyers.

Uitbreiding jaarpakket ‘First class’:
•
•

€200

Infobrochures, vacatures en stages rechtstreeks aanbieden aan onze leden via
mail.
Beschikbaar stellen van uw vacatures op onze website en link naar uw career
pagina.

Workshop – Career Track:

€400

Om afstuderende studenten te helpen met hun eerste stap in het bedrijfsleven organiseren
wij workshops die kaderen binnen ons Career Track initiatief. Deze nemen gebruikelijk
plaats in maart – april. Concreet houdt dit in:
•

•
•

Uw bedrijf krijgt de kans een bedrijfspresentatie/workshop te geven van 1,5u à 2u
in Leuven voor een geselecteerde groep van afstuderende leden (master
ingenieursstudenten van de KU Leuven).
Uw bedrijf krijgt toegang tot de CV’s van de deelnemers.
Een receptie met mogelijkheid tot netwerken.
Deze formule biedt de unieke kans om in contact te komen met gemotiveerde en
gedreven ingenieursstudenten op weg naar hun eerste stap in het bedrijfsleven!

*Als deze fysiek niet kan plaats nemen omwille van COVID-19, dan gaan we over naar een
online alternatief en reduceren wij onze vraagprijs tot €250.
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4 Contact
We hopen er opnieuw een glansrijk en productief jaar van te maken, samen met uw bedrijf.

Tot binnenkort!

EUROAVIA Leuven vzw
Kasteelpark Arenberg 1
3001 Heverlee
BE54 7343 3218 5397
e-mail: euroavia.companyrelations@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Het EUROAVIA Leuven team

Nog vragen? Stuur ons een mailtje en wij beantwoorden ze graag.
Neem ook zeker een kijkje op onze website:
www.euroavialeuven.com
Of check onze social media:

\EUROAVIAleuven
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