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Het VEA jongerencomité
Het VEA jongerencomité bestaat uit een gedreven
groep jongeren die – in samenwerking met het
Bestuurscomité van VEA – tijdens een aantal formele
en informele bijeenkomsten de belangen van de
expeditie sector bespreekt, ideeën uitwisselt en bekijkt hoe ze jongeren binnen de
expediteursgemeenschap kunnen bijstaan bij dagdagelijkse problemen waarmee ze
geconfronteerd worden.
Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.
Heeft u ook interesse om actief VEA jongeren lid te worden, aarzel dan niet om ons
te contacteren via het welgekende VEA jongeren e-mailadres:
jongeren@vea-ceb.be.

Gastcollege voor
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Op vraag van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
hebben een aantal VEA jongeren op 9 februari een
gastcollege gegeven waarbij al de facetten binnen
onze sector werden toegelicht. Klik hier voor de
desbetreffende presentatie.

Samenwerking met Talentenstroom
Op 7 en 8 februari organiseerde Talentenstroom een bus tour door de
haven voor laatstejaars middelbare studenten die interesse hebben in een
logistieke richting zodat ze meer te weten konden komen over de mogelijke
jobs en hun toekomstig werkterrein. Enkele VEA jongeren hebben de deelnemers
voor het vertrek van de bus kort te woord gestaan over hun eigen ervaringen.
Op 24 maart zullen enkele actieve VEA jongeren meewerken aan een groots
logistiek leerlingenevent “Welkom in een
wereld vol vervoering". Doel van dit event
is om de logistieke (bediende-)sector voor
te stellen aan de studenten van de derde
graad secundair onderwijs uit ASO
economie, TSO handel en BSO kantoor/
logistiek. De leerlingen zullen in kleine
groepjes speeddaten met medewerkers uit de sector. Elke medewerker zit aan een
tafel en krijgt om de 10 minuten een drietal leerlingen voor zich en kunnen dan kort
in gesprek gaan over de functie, de taken, het bedrijf, … Na een tiental minuten
zullen de groepjes dan doorschuiven. Op deze manier kunnen de leerlingen
gedurende een klein uur met diverse medewerkers spreken waaronder enkele
VEA jongeren.

Bezoek Red Star Line museum | 7 maart 2015
Op zaterdag 7 maart brengen de VEA jongeren een interactief bezoek aan het
Red Star Line museum. Klik hier voor de officiële uitnodiging. Wegens groot succes
is deze interactieve rondleiding ondertussen
volgeboekt.
Heeft u toch nog interesse om een bewogen reis te
maken in het voetspoor van de landverhuizers graag
dan een seintje zodat wij u desgewenst mee op de
wachtlijst kunnen zetten. Indien er vanwege de VEA
jongeren nog veel interesse blijkt te zijn voor deze rondleiding, zal het VEA
jongerencomité een 2de interactieve rondleiding organiseren op een later te
bepalen datum.

VEA jongeren netwerkdrinks
|
Save
the
dates: 12 maart en 23
april 2015
Uit de enorme opkomst en
positieve feedback van de recentste
VEA jongeren netwerkdrink blijkt
dat het omvormen van het concept
naar thematische drinks erg
gesmaakt werd onder de VEA
jongeren.

VEA Forward – Editie 1
In de eerste editie van de VEA Forward
mochten uiteraard ook de VEA
jongeren niet ontbreken. Wij vestigen
daarom speciaal uw aandacht op
pagina 5 en 6 van deze eerste editie
“Reeds mooie realisaties op jong
palmares’: http://www.dynamoo.biz/
bladerappvea/VEA-forward-1/

Binnen de VEA jongeren werkgroep event werden ondertussen de nodige
contacten gelegd met andere spelers uit de logistieke wereld om terug dergelijke
succesvolle netwerkdrinks te organiseren.
De eerstvolgende netwerkdrink zal gehouden worden op donderdag 12 maart
(aanvangsuur: 18u00) in “Den Hannekesnest” (Bordeauxstraat 7B - 2000
Antwerpen.) Deze netwerkdrink – waar 2 gratis
vaten zullen aangeboden worden – zal
georganiseerd worden i.s.m. ASV the next
generation. Gelieve dus 12 maart alvast in uw
agenda’s te willen noteren!
De officiële
uitnodiging volgt eerstdaags.
Ook donderdag 23 april mogen jullie al met grote stip in jullie agenda’s noteren.
Deze thematische netwerkdrink - die zal
georganiseerd worden i.s.m. het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen - zal plaatsvinden op
de Flandria 16 beter bekend als La
Pérouse. Deze zal vertrekken aan restaurant
Het Pomphuis (aanmelden kan vanaf 18u00,
vertrek gepland om 18u30). De tocht zal 2u30
duren, dus we meren omstreeks 21u00 terug aan. Einde van de netwerkdrink is
voorzien om 23u00.

VEA jongeren event | 11 juni 2015
Naar aanleiding van het 2-jarig bestaan van de VEA jongeren mag u zich in
juni verwachten aan een spetterende avond met zwoele zomerse
vibes. Noteer alvast donderdag 11 juni in jullie agenda’s! Verdere
details hieromtrent volgen in het voorjaar!

Portilog
Bent u op zoek naar een opleiding in scheepvaart, expeditie, logistiek of douane?
Krijgt u graag praktische handvaten aangereikt die u onmiddellijk op uw eigen
werkplek kunt gebruiken? Dan bent u bij
Portilog op het juiste adres. Meer info
kan u vinden op hun website pagina
www.portilog.be of klik hier voor de
promotiefilm.

Contactgegevens VEA jongerencomité
VEA Jongerencomité
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: jongeren@vea-ceb.be
Website: http://www.vea-antwerpen.be/~Jongeren.aspx
Follow us @

Dit bericht werd naar u verstuurd omdat u bent opgenomen in de mailinglist van
de VEA jongeren. Indien u zich wenst uit te schrijven, klik hier.

