VEA JONGEREN
De VEA jongeren bestaan 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.
Klik hier voor een overzicht van het voltallige VEA jongerencomité.
Heef u ook interesse om actief VEA jongeren lid te worden, aarzel dan niet om
ons te contacteren via het welgekende e-mailadres: jongeren@vea-ceb.be.

SLUITINGSDAGEN VEA JONGEREN SECRETARIAAT
Het VEA jongeren secretariaat zal ganse dag
gesloten zijn op maandag 31 oktober (brugdag)
en dinsdag 1 november (Allerheiligen). Op
woensdag 2 november (Allerzielen) zal het
secretariaat in de namiddag gesloten zijn.

JONGE GARDE KIJKT OPTIMISTISCH NAAR DE
TOEKOMST
Voor het recentste Flows magazine heeft
een
dubbelgesprek plaatsgehad met
Timothy Vanlinthout, voorzitter VEA
jongeren werkgroep talent development
en ASV TNG voorzitter, Dieter Devis. Klik hier voor het volledige interview.

FEEDBACK RECENTSTE EVENTS
Havenrun Antwerpen | 17 september 2016
Op 17 september 2016 opende de Antwerpse
haven voor de tweede maal haar deuren voor
de Havenrun. Door VEA en VEA jongeren
werd een team met enkele enthousiastelingen
samengesteld. De volledige nieuwsbrief kan u
lezen via de volgende link: http://
bit.ly/2cKCDXO

VEA Academy:
september 2016
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Binnen de VEA jongeren werkgroep talent development werd de VEA Academy
in het leven geroepen. Dit zijn korte infosessies die de
persoonlijke ontplooiing en carrière van jongeren
binnen onze sector versterken. De eerste VEA Academy
heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 september.
Roel Van De Wiele heeft tijdens deze sessie het thema
‘Leiderschap & effectieve communicatie’ aangesneden.
Klik hier voor zijn presentatie. Enkele sfeerbeelden kan
u hier bekijken. Feedback van enkele deelnemers kan u
hier vinden.

VEA quiz: Schenker NV sleept wisselbeker in de wacht | 13 oktober
2016
De VEA quiz, georganiseerd door VEA en de
VEA jongeren wordt stilaan een klassieker in
de sector. Op donderdag 13 oktober heeft de
5de editie plaatsgevonden in De Ark. In totaal
gingen 47 teams de strijd aan om de titel van
‘Slimste expediteur Antwerpen 2016’ en
de felbegeerde wisselbeker in de wacht te
slepen. Uiteindelijk was het Schenker NV
die eeuwige roem heeft verworven.
Ook een prijs voor de origineelste naam werd
uitgereikt en werd dit jaar weggekaapt door Fiege Forwarding Belgium NV
voor hun originele ploegnaam “Fiegeranten”. Klik hier voor de volledige
nieuwsbrief.

PROGRAMMA NAJAAR 2016 / VOORJAAR 2017
Kick-off startevent KdG |27 oktober 2016
In het academiejaar 2016-2017 werd het peter/meterschap tussen de VEA
jongeren en de studenten ‘Global Forwarding’ in het 3de jaar Logistiek
Management aan de Karel de Grote Hogeschool, terug opgestart. Op deze
manier worden de studenten ondersteund bij het aanleren van praktijkgerichte
competenties en maken ze kennis met de
verschillende boeiende facetten van onze
sector.
Het kick-off event zal plaatsvinden op 27
oktober in het MAS Havenpaviljoen.

Hoe een hackathon de haven
efficiënter kan maken | 8 november
2016
Op dinsdag 8 november organiseren Co
-Create, Alfaport en Voka - Kamer van
Koophandel Antwerpen-Waasland een
infosessie waarop de eerste hackathon in
de haven van Antwerpen wordt toegelicht. De bedoeling is de logistieke
uitdagingen in de haven van Antwerpen aan te pakken, ‘logistics of the
future: port edition’. In het weekend van 9 tot 11 december ontwikkelen 300
deelnemers samen oplossingen rond de uitdagingen die er vandaag in de haven
zijn. Tijdens de infosessie op 8 november komt u alles te weten over de
hackathon. U bent dan ook van harte welkom om dit te komen ontdekken.
De infosessie vindt plaats bij zetel Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000
Antwerpen. Deelname is gratis en inschrijven kan via myriam.winderix@voka.be
met vermelding 'Hackathon – 8 november'.

VEA jongeren Eindejaarnetwerkdrink | 8 december 2016
De eindejaarnetwerkdrink van de VEA jongeren zal doorgaan op donderdag 8
december (aanvangsuur: 18u00) in “Den Hannekesnest” (Bordeauxstraat 7B 2000 Antwerpen). Gelieve deze datum reeds in uw agenda te willen noteren!
De officiële uitnodiging zal u nog op een later tijdstip ontvangen.

Jaarlijks VEA kerstdiner | 15 december
2016
Op donderdag 15 december zal naar jaarlijkse
traditie het VEA kerstdiner doorgaan in Antwerp
Hilton Old Town waarop ook de VEA jongeren
zullen uitgenodigd worden! Reserveer dus alvast
deze datum in jullie agenda’s!

Netwerkevent met het Havenbedrijf Antwerpen | 2 februari 2017
Op donderdag 2 februari 2017 nodigt het Havenbedrijf Antwerpen de VEA
jongeren en ASV TNG uit voor een
netwerkmoment met hun medewerkers
om zo de samenwerking in de toekomst te
verbeteren. De officiële uitnodiging volgt
in de loop van het najaar.

VEA Academy
De volgende VEA Academy sessies zullen
plaatsvinden op:



Dinsdag 7 februari 2017: "Ik word Manager, wat nu?"
Dinsdag 9 mei 2017: "Secrets of networking: Hype, noodzakelijk kwaad of

deel van ons leven?"

Gelieve deze data reeds te willen noteren.

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.

