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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.
De VEA jongeren mochten recent Eefje Morren (Ahlers Belgium NV) als nieuw
actief lid in haar midden verwelkomen. Een volledig overzicht van de actieve
VEA jongeren leden kan u hier vinden.
Wil u ook graag de activiteiten van de VEA jongeren mee ondersteunen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren: jongeren@vea-ceb.be

SPONSORAANBOD 2017
Binnen VEA werden recent enkele sponsor
pakketten uitgewerkt ter sponsoring van de VEA
jongeren after work party “ViEstA” (1 juni), de
6de editie van de VEA quiz (12 oktober) en het
jaarlijks VEA kerstdiner (14 december). Ook het
sponsoren van de VEA Academy’s behoort tot
de mogelijkheden.
De volledige brochure kan u hier downloaden.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor
contact opnemen met het VEA jongeren
secretariaat.

VEA ACADEMY | 15 FEBRUARI 2017
Een tachtigtal leden van de VEA-jongeren volgden op woensdag 15 februari de
VEA-Academysessie “Ik word Manager, wat nu?”. De presentatie kan u hier
downloaden.
De spreker Frank Rengelink zorgde voor enkele confronterende inzichten. Lees
meer.

2017... NIET TE MISSEN EVENTS ...
De eerste 2 maanden van 2017 waren alvast succesvol voor de VEA jongeren.
Niet enkel een volgeboekt bezoek aan het nieuwe Havenhuis maar ook een
succesvolle 2de VEA Academy kunnen ze op hun palmares schrijven.
De volgende maanden beloven ook weer druk gevuld te worden:

Netwerkdrink: VEA jongeren meets ASV
TNG | 30 maart 2017
Naar jaarlijkse traditie zal op donderdag 30 maart
de netwerkdrink “VEA jongeren meets ASV The
Next Generation” plaatsvinden in Den
Hannekesnest. Wij heten u graag welkom vanaf
18u00.
Om organisatorische redenen ontvingen wij
graag
uw
bevestiging
van
deelname
vóór 24 maart
via
het
desbetreffende
inschrijvingsformulier. De huidige deelnemerslijst
kan u hier downloaden.

VEA Academy | 9 mei 2017
Hiermee delen wij u ook reeds mee dat de 3de
VEA Academy zal plaatsvinden op dinsdag 9
mei. Deze sessie staat in het teken van
netwerken. Dimitri Verhoye zal namelijk het
topic
“Secrets
of
networking:
Hype,
noodzakelijk kwaad of deel van ons leven?”
onder de loep nemen. Reserveer dus alvast deze
datum in uw agenda’s.

2de VEA cup | 13 mei 2017
Vorig jaar organiseerden de VEA jongeren de
eerste editie van de VEA-CUP. Ook dit jaar zal
de VEA-CUP georganiseerd worden en dit op
zaterdag 13 mei. De terreinen van SV
Groendendaal te Merksem zullen terug
opengesteld worden voor een spannend
minivoetbaltornooi
waaraan
de
ganse
maritieme(expediteurs)gemeenschap
kan
deelnemen.
De top drie wordt beloond met een mooie prijs!
Het winnende team mag daarenboven ook naar
huis met de felbegeerde wisselbeker. Interesse
om deel te nemen? Contacteer het VEA jongeren
secretariaat: jongeren@vea-ceb.be.

VEA jongeren after work party “ViEstA” | 1 juni 2017
Naar aanleiding van het 4-jarig bestaan van de VEA jongeren mag u zich in juni
terug verwachten aan een spetterende avond. Noteer dus zeker donderdag 1
juni 2017 in uw agenda!

JOBSTUDENTENDATABANK
Vorig jaar werd binnen de VEA jongeren werkgroep Talent Development de
jobstudentendatabank in het leven geroepen. Opzet hiervan was om
studenten met een logistieke achtergrond de kans te bieden om een inhoudelijk
interessante vakantiejob uit te oefenen en hen zo te laten proeven van het
‘échte’ expediteursleven door hun theoretische kennis te koppelen aan de
praktijk. Vorig jaar werden enkel studentenjobs voor de zomerperiode
aangeboden. Uit een rondvraag bij de VEA leden/bedrijven is echter gebleken
dat een aantal firma’s ook interesse hebben in het aanwerven van jobstudenten
buiten de zomerperiode. De jobstudentendatabank werd daarom aangepast
en terug online geplaatst:
http://www.vea-antwerpen.be/jobstudentendatabank.aspx.
Bedrijven die interesse hebben om mee opgenomen te worden in deze
databank of graag meer informatie hadden verkregen over dit initiatief kunnen
contact opnemen met het VEA jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be.
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