Persbericht
Huawei breidt haar ‘Telecom Seeds for the
Future’ programma in België verder uit
Een stage voor studenten van de VUB, KUL, UCL en
UGent in China
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Brussel, 16 maart 2015 – Huawei Technologies laat vandaag weten dat het haar
‘Seeds for the Future’ programma verder uitbreidt in België. Dankzij dit programma
kunnen 16 Belgische studenten deze zomer een eerste werkervaring opdoen bij
Huawei in China. Vorig jaar startte dit programma als pilootproject aan de Faculteit
Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Dit jaar nemen ook de VUB, KUL
en UCL aan het programma deel.
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Vorig jaar werd het programma voor het eerst in België georganiseerd als
pilootproject met de UGent. Tien studenten van de UGent konden kennis maken met
de Chinese cultuur en kennis maken met de nieuwste technologische ontwikkelingen
bij Huawei. Dit ‘flagship’ programma kadert binnen het corporate citizenship
programma van Huawei. Het CSR programma van Huawei legt de nadruk op
onderwijs.
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Studenten die succesvol het tweede jaar beëindigd hebben kunnen met het indienen
van een essay waarin ze hun interesse in China, telecommunicatie en technologie
uitdrukken, kans maken op één van de 16 stageplaatsen. Het programma bestaat uit
een taaltraining (Mandarijns) aan een gerenommeerde universiteit in Beijing, een
product- en oplossingstraining bij Huawei in Shenzen . Het biedt ook de mogelijkheid
om te leren door samen te werken met Huawei medewerkers, bezoek te brengen
aan de Huawei labs en deel te nemen aan live demo’s van de nieuwste technologie.
Daarnaast wordt er ook tijd voorzien om kennis te maken met de Chinese
gewoontes en cultuur. De afreis is voorzien eind augustus.
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“Het was een onvergetelijke ervaring in China. We hebben heel veel bijgeleerd en
kansen gekregen die je normaal niet krijgt. We hebben ook echt van de Chinese
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cultuur kunnen proeven. Een ervaring om nooit meer te vergeten,” zegt Karel De
Smet, een van de studenten die vorig jaar aan het programma deelnam.
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“Het Huawei ‘Seeds for the Future’ programma bestaat al in 20 landen. In het totaal
nemen er al meer dan 60 universiteiten aan deel. Wij zijn verheugd dat we in België
ook 4 universiteiten kunnen laten deelnemen aan dit programma. We zijn ervan
overtuigd met dit programma de interesse van de jongeren voor technologie nog
meer te kunnen aanwakkeren,” zegt Hudson Liu, CEO Huawei Belgium.
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De CSR-strategie van Huawei richt zich vooral op onderwijs. De huidige economische
uitdagingen en de snelheid waarmee informatietechnologie evolueert vereisen een
goeie basiskennis van ICT. Deze ICT-kennis zorgt voor een toename in productiviteit,
werkgelegenheid en de ontwikkeling van op kennis gebaseerde producten en
diensten. Huawei wil haar steentje bijdragen in de ontwikkeling van ICTvaardigheden. Het ‘Seeds for the Future’ programma kadert binnen het ontwikkelen
van dit ICT-talent.
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Meer informatie over het programma, de voorwaarden om deel te nemen en de
selectieprocedure is beschikbaar op www.huawei-telecomseeds.be
Over Huawei
Huawei is wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) en wil het leven verrijken via communicatie. Door zijn toewijding aan
klantgerichte innovatie en open partnerrelaties heeft Huawei een alomvattende portfolio van ICToplossingen opgebouwd die zijn klanten concurrentiële voordelen bieden op het vlak van telecom- en
bedrijfsnetwerken, apparaten en cloud computing. De 150.000 werknemers van Huawei engageren zich
om een maximumwaarde te creëren voor telecomoperatoren, bedrijven en consumenten. De innovatieve
ICT-oplossingen, producten en diensten van Huawei worden in meer dan 170 landen en regio’s verkocht,
waardoor het merk meer dan een derde van de wereldbevolking bedient. Huawei werd opgericht in 1987
en is een besloten vennootschap die volledig in handen is van haar werknemers.
Ga voor meer informatie naar www.huawei.com of volg ons op:
http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.google.com/+Huawei
http://www.youtube.com/Huawei
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