Persbericht
Huawei Seeds for the Future:
Meer vrouwelijke ingenieursstudenten
trekken deze zomer naar China voor een
stage bij Huawei

Brussel, 6 juli 2016 – Huawei Technologies, een van de wereldwijde
toonaangevend speler in ICT, laat weten dat er deze zomer meer vrouwelijke
ingenieursstudenten deelnemen aan de ‘Seeds for the Future’ stage in China. Het
‘Seeds for the Future’ programma, dat voor de derde keer door Huawei in België
georganiseerd wordt, maakt het mogelijk voor 15 Belgische en Luxemburgse
studenten om deze zomer een eerste werkervaring op te doen bij Huawei in China.
Aan het programma nemen volgende universiteiten deel: KUL, VUB, Ugent, UCL,
Université de Liège en ook de Université de Luxembourg uit het Groot Hertogdom.
Studenten die succesvol het tweede jaar ingenieurswetenschappen beëindigd
hebben konden door het indienen van een essay waarin ze hun interesse in China,
telecommunicatie en technologie uitdrukken, kans maken op een stageplaats. 120
studenten deden dit, waaronder meer meisjes dan vorige jaren. Dit blijkt ook uit de
lijst van 15 studenten die deze zomer naar China trekt. Deelnemers dit jaar zijn:
Charlotte Belliard (UGent), Isa Sebrechts (UGent), Louis Maeyaert (UGent), Nelis
Goeminne (UGent), Stephanie Van Laere ( UGent), Wim Vanparijs (VUB), Margo
Audiens (VUB), Nathan Giot (VUB), Gwenny Nurtantio (VUB), Martin Castin (ULg),
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Kathleen Coutisse (ULg), Antoine Dubois (ULg), Zimcke Van de Staey (KUL),
Wiktoria Serek (KUL), Bastien Claeys (UCL).
“Het ‘Seeds for the Future’ programma van Huawei bestaat al in 20 landen en er
nemen meer dan 60 universiteiten aan deel. Wij zijn verheugd dat er voor het eerst
zo veel vrouwelijke deelnemers zijn. In België wordt al jaren gestreden tegen het
gebrek aan interesse van studentes voor technologische studierichtingen. De
vrouwelijke deelname aan ons programma wijst er misschien op dat het tij aan het
keren is,” zegt Pedro Ferreira, CEO Huawei Belgium.
“Wij zijn blij dat we dit jaar opnieuw met 5 studenten kunnen deelnemen aan het
‘Seeds for the Future’ programma van Huawei. We zijn ook verheugd dat er twee
studentes werden geselecteerd. Onze faculteit heeft het moeilijk om vrouwelijke
studenten aan te trekken in diverse engineering disciplines. Wij zijn er dan ook van
overtuigd dat beide kandidates een rolmodel kunnen zijn voor andere studentes,”
zegt Professor Roel Baets, UGent.
Het programma bestaat uit een taaltraining (Mandarijns) aan een gerenommeerde
universiteit in Beijing, een product- en oplossingstraining bij Huawei in Shenzhen.
Studenten leren bij 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.
Het ‘Seeds for the Future’ programma kadert binnen het ontwikkelen van dit ICTtalent en maakt deel uit van het corporate citizenship programma van Huawei, dat
zich vooral richt op onderwijs. De snelheid waarmee informatietechnologie evolueert,
vereist gemotiveerd talent met een goede basiskennis van ICT om de oplossingen
van morgen te ontwikkelen. Huawei wil met dit programma haar steentje bijdragen
in de ontwikkeling van ICT-vaardigheden.
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Meer informatie over het programma is beschikbaar op www.huaweitelecomseeds.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 ICT-oplossingen
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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