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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 Frederik Keustermans (Remant Cool Logistics NV) als
nieuw actief lid in haar midden verwelkomen. Een volledig overzicht van de actieve VEA
jongeren leden kan u hier vinden.

JOBSTUDENTENDATABANK
Ondertussen hebben de VEA jongeren de jobstudentendatabank - die vorig jaar in het
leven
werd
geroepen
–
terug
online
geplaatst:
http://www.veaantwerpen.be/jobstudentendatabank.aspx. Opzet hiervan is om studenten met een
logistieke achtergrond de kans te bieden om een inhoudelijk interessante vakantiejob uit te
oefenen binnen onze sector. Zo kunnen de studenten proeven van het ‘échte’
expediteursleven
en
een
eerste
indruk
opdoen
van
uw
bedrijf.
Bedrijven die interesse hebben om opgenomen te worden in deze databank of graag meer
informatie wensen, kunnen contact opnemen met het VEA jongeren secretariaat:
jongeren@vea-ceb.be.

SAMENWERKING MET TALENTENSTROOM
Eén van de doelstellingen van de VEA jongeren is om promotie te voeren van het beroep
door het informeren van studenten maar ook naar jongeren toe die reeds werkzaam zijn in
de sector. Vandaar dat ook dit jaar aan aantal VEA jongeren zich zullen engageren om
mee te werken aan ‘SOIREE MARITIEM’ dat Talentenstroom (job- en opleidingspunt
voor de Antwerpse haven en logistiek) organiseert op donderdagavond 18 mei aan
boord van Flandria 18. Tijdens een boottocht zullen deze VEA jongeren deelnemen aan
een speeddate waarbij jongeren – met interesse in ons beroep – vragen kunnen stellen
over het expediteursberoep.
Meer info over dit initiatief kan u vinden op de rechtstreekse websitepagina:
http://www.talentenstroom.be/soireemaritiem/

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
De volledige

tot
brochure

de
kan u

mogelijkheden.
hier downloaden.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor nog tot 1
mei contact opnemen met het VEA jongeren
secretariaat.

PROGRAMMA 2017
VEA Academy: Secrets of networking | 9 mei
Op dinsdag 9 mei staat de 3de editie van de VEA
Academy op het programma. 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. Nadien
bieden we de aanwezigen nog een netwerkreceptie aan

waarbij de theorie in praktijk kan omgezet worden. Deze
3de editie zal plaatsvinden in het Stadhuis van
Antwerpen. Het inschrijvingsformulier en meer info kan
u
vinden
via:
http://www.veaantwerpen.be/veaacademy.aspx.

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. Meer info en inschrijven kan
nog
tot
eind
april
via:
http://www.veaantwerpen.be/VEA-cup2017.aspx

Save the dates ...
After work party “ViEstA” | 1 juni 2017
Naar aanleiding van het 4-jarig bestaan van de VEA jongeren mag u zich op donderdag 1
juni terug verwachten aan een spetterende avond! De officiële uitnodiging volgt
eerstdaags.

6de editie VEA quiz | 12 oktober 2017
Wil jouw bedrijf dit jaar aan de haal gaan met de wisselbeker van ‘slimste expediteur’? …
reserveer dan alvast 12 oktober 2017 in de agenda’s!

CYBERSECURITY
De

grote

phishingtest

-

Ben

jij

te

verleiden?

Elke dag worden er talloze mensen slachtoffer van valse
mails. Met deze phishingmails probeert men je
persoonlijke informatie of betaalgegevens buit te maken
of je computer thuis of op het werk te besmetten met
een virus. Klik hier om enkele tips om phishingmails te
herkennen.
Laat jij je snel vangen of ben je een kei in het
herkennen wanneer je in het ootje genomen wordt? Doe
de
test:
https://www.safeonweb.be/nl/degrotephishingtest

Gids voor de KMO
De

nieuwe

gids

voor

de

KMO

i.v.m.

Cybersecurity

kan

u

downloaden

via:

http://www.ccb.belgium.be/

3de MARITIEM MOTORTREFFEN - 7 MEI 2017
Op zondag 7 mei zal de derde editie van het Maritiem Motortreffen plaatsvinden, een
motorrit op Roadbook en Garmin GPS van ±175 km, door de mooiste plekken in en rond
de Antwerpse haven. De opbrengst is ten voordele van “Groep Baobab - Vlaamse
projecten

in

Senegal”.

Meer

info

en

inschrijven

kan

www.maritiemmotortreffen.be

VEA Jongeren - Vereniging Expediteurs Antwerpen
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via

de

website:

