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Missie?
Het VEA Jongerencomité bestaat
uit een gedreven groep jongeren
die – in samenwerking met de
Raad van Bestuur 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.

Teneinde de toekomst van de
expediteur te vrijwaren, is het van
belang dat het beroep en de
sector van expeditie
gepromoot blijft.

Een wederzijdse wisselwerking
met de Raad van Bestuur van
VEA is hierbij van essentieel
belang.

Door wisselwerking
tussen
jonge
&
ervaren professionals
binnen de expeditie
sector zal een groter
draagvlak gecreëerd worden.

Werking?
Het VEA Jongerencomité is een
afdeling van VEA en werkt binnen
de structuur van VEA.
Zij kan zelfstandig initiatieven
nemen maar steeds in onderlinge
afstemming
met
het
VEA
secretariaat of het VEA bestuur.

Naast actief lidmaatschap, bestaat
er ook de mogelijkheid om als
passief lid op de hoogte te blijven
van de werking van het VEA
Jongerencomité en aanwezig te
zijn op een aantal activiteiten, die
door het Jongerencomité voor hen
worden opengesteld.

Enkel personeelsleden van VEA
leden-bedrijven
kunnen
zich
kandidaat stellen om actief lid te
worden van het VEA Jongerencomité.
De afgevaardigde mag de leeftijd
van 40 jaar echter niet
overschreden hebben.

Binnen het VEA
Jongerencomité
is er een bureau
waarvan
de
mandaten
tweejaarlijks
herkiesbaar
zijn.

Dit bureau is samengesteld uit
een Voorzitter, Ondervoorzitter,
Secretaris en Penningmeester.

Het VEA Jongerencomité
werkt binnen de
structuur van VEA en
kan zelfstandig
initiatieven nemen.
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Strategie?
Het VEA Jongerencomité zal zich uitsluitend bezig houden met beroeps gerelateerde aangelegenheden. Dit kan
zowel op formele als op informele wijze:

Werkgroepen

Platform
voor
operationele
Problemen

Indien jongeren
geconfronteerd worden
met operationele
problemen bij het uitoefenen
van het beroep, kunnen deze gemeld
worden aan het VEA Jongerencomité. Door
uitwisseling van informatie en ervaringen
kan op die manier een oplossing voor het
desbetreffende probleem aangereikt
worden.

Oprichten van thematische
werkgroepen.

Communicatie
naar
jongeren

Vaak stroomt
niet alle
informatie door
naar jongeren op de
werkvloer of is deze
informatie niet gericht naar jongeren.
Via het gebruik van sociale media en
nieuwsbrieven zal er meer gericht
naar jongeren gecommuniceerd
worden.

Wisselwerking

Promotie
van het
beroep

Netwerking

Dit kan
zowel op
informele als
op formele
momenten d.m.v.
infosessies,
brainstormingsessies,
bedrijfsbezoeken,
havenbezoeken,
debatten, …

Interactie met de Raad van
Bestuur van VEA.

Promotie van het beroep door het informeren van studenten maar
ook naar jongeren toe die reeds werkzaam zijn in de sector.
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Contact?
Het VEA Jongerencomité staat open voor alle jonge
expediteurs die zich wensen in te zetten voor het beroep en
de sector van expeditie.
Wens je toe te treden als actief lid van het VEA
Jongerencomité?
Of wil je enkel als passief lid op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen binnen het VEA Jongerencomité?
Heb je vragen? …. Aarzel niet om ons te contacteren:
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
U kan de VEA Jongeren ook vinden op:
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