Delfts ingenieur
ben je voor
het leven
tudelftforlife.nl
De wereldwijde online community voor alumni
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WAAROM EEN NIEUWE
ALUMNI COMMUNITY?
Delfts ingenieur ben je niet voor even, het drukt een stempel
op je leven. Een stempel om trots op te zijn! tudelftforlife.nl
is de vernieuwde wereldwijde ontmoetingsplaats voor alle
Delftse alumni.
Breid je netwerk uit en kom in contact met oud studiegenoten
en andere Delftse alumni! Via tudelftforlife.nl blijf je op de
hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samen maken we het verschil.
Een levendige community vraagt om een actieve groep
gebruikers die informatie halen en brengen in een
aansprekende online omgeving. Een eigen profielpagina
en rechtstreeks contact leggen met mede alumni zijn
belangrijke onderdelen van deze community. Alles staat
nu op één plek bij elkaar. Dat is wel zo overzichtelijk.

STAP 1:
REGISTREER EN MAAK JE
WACHTWOORD AAN
•
•
•
•

•

Ga naar tudelftforlife.nl
en registreer je.
Vul je persoonlijke account met
je LinkedIn gegevens (voorkeur).
Selecteer: I am… ‘an alum’
en vul de studiegegevens in.
Je ontvangt (na onze
verificatie) een email met
je aanmeldbevestiging.
Vanaf dat moment kun je
inloggen via tudelftforlife.nl.

Was je al gebruiker van het oude alumniportal?
Voer dan alleen je inlognaam in en stel je wachtwoord in.
Vul je gegevens aan vanuit Linkedin zodat je profiel up-to-date is.
Gebruik hiervoor de blauwe knop op de hoofdpagina.

“Dankzij deze
community heb ik
waardevolle professionele
connecties in meerdere sectoren
verspreid over de hele wereld.”

STAP 2:
VUL JE PERSOONLIJK
PROFIEL
Het is belangrijk dat je je profielpagina zo volledig mogelijk invult.
Zo blijf je op de hoogte van informatie en evenementen die aansluiten
bij jouw vakgebied en/of interesse. Je kunt hier ook je taalvoorkeur
(ned/eng) aangeven. Zorg ervoor dat je persoonlijke informatie
up-to-date blijft zodat anderen jou kunnen vinden.

Samen creëren we een waardevolle community.
Alumni Nieuwsbrief en Delft Integraal
Behalve informatie op tudelftforlife.nl is er ook een maandelijkse
Alumni Nieuwsbrief en het gratis magazine Delft Integraal (4x per jaar).
Op je persoonlijke profielpagina kun je aangeven of je deze wilt
ontvangen of stopzetten.

“Laatst zocht mijn bedrijf
een ingenieur, die vond ik in
dezelfde stad via de
community.”

MAAK
CONTACT!

Op tudelftforlife.nl vind
je duizenden Delftse
alumni, verspreid over
meer dan honderd landen.
Via de wereldkaart leg je
makkelijk contact met
alumni in jouw buurt en
zoek je eenvoudig alumni
op in hetzelfde vakgebied.

Binnen de community
kun je lid worden van
verschillende thematische
of geografische groepen.
Zo ben je altijd op de
hoogte en blijf je nog
makkelijker met elkaar
in contact.

MELD JE AAN VOOR
EVENEMENTEN
Op tudelftforlife.nl vind je
de belangrijkste informatie
over alumni evenementen
en bijeenkomsten in binnenen buitenland. Je kunt je
daar ook direct aanmelden.
Het is daarom belangrijk dat
je persoonlijke profielpagina
goed is ingevuld.
Voor vragen kun je
contact opnemen met:
TU Delft Alumni Relations
Gebouw 21, Library
Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
alumnirelations@tudelft.nl
www.alumni.tudelft.nl

“Alle informatie
over alumni
evenementen,
lezingen en bijeenkomsten nuttig
bij elkaar op
één plek.”

