
Stuur jij je eindwerk in? Dan wordt het beoordeeld door 
een jury van praktijkspecialisten. Ze le� en op de inhoud, 
de technisch-wetenschappelijke waarde, de samenhang 
én de presentatie.
Elk dossier wordt beoordeeld door de jury van de Prijs 
Marcel Herman 2018. Ben je geselecteerd? Dan mag je je 
eindwerk toelichten voor de ATIC-jury op 17 november 
2018 in de KU Leuven.

WIND IN DE ZEILEN!
De winnaar krijgt 1000 euro. Ben jij dat? Je krijgt de 
kans om in de schijnwerpers te staan bij het ATIC-publiek 
via website en meetings. Daardoor zullen veel mensen uit 
de sector je naam kennen. En misschien verrassen ze je 
met interessante jobaanbiedingen.

Elk dossier dat wordt weerhouden door de jury van de Prijs Marcel Herman 
2018, en waarvan de student zijn eindwerk komt toelichten voor de ATIC-jury 
tijdens de maand november, ontvangt de som van 250 euro, dit ongeacht of hij 
laureaat PMH2018 wordt of niet!

Doe mee voor de prijs 
Marcel Herman 2018
Stuur je kandidatuur naar:
ATIC vzw
BC Leuven - Interleuvenlaan 62 - 3001 Leuven
www.atic.be of mail naar info@atic.be

Meer info?
Alle info over de Prijs Marcel Herman vind je op:
www.atic.be

Voor je agenda
Stel je kandidatuur zo snel mogelijk en zeker 
vóór 11 juli 2018. Je hebt daarna nog 1 maand 
de tijd om je volledige dossier in te sturen. 
Meer info? Bel +32 (0) 16 39 48 00. Succes!
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 Ben jij de frisse bries
doorheen de HVAC-sector?

Dan krijg je 1000 euro voor je eindwerk.

DOE JE EINDWERK SCHITTEREN
Extra energie in je eindwerk stoppen? Doén, want je kunt er 1000 euro mee winnen. Dankzij de Prijs Marcel Herman 2018. 
ATIC loo�  elk jaar een geldprijs van 1000 euro uit voor het beste eindwerk over een onderwerp uit de vakrichting 
Verwarming, Verluchting en Klimatisatie (HVAC).


