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WERKING VEA JONGEREN
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.
Een volledig overzicht van de actieve VEA jongeren leden kan u hier vinden.

Versterking van het VEA team
Zopas heeft Caroline Gubbi, voormalig VEA jongeren
voorzitter, het VEA team versterkt als juridisch adviseur. Zij is
juriste en behaalde een master-na-masterdiploma Maritieme
Wetenschappen. Zij zal voor VEA de tak 'Legal Consultancy'
uitbouwen. Ook zal ze de VEA jongeren verder blijven bijstaan.

Sluitingsdagen VEA jongeren secretariaat
Op vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag) en op dinsdag 15
augustus (Maria-Hemelvaart) zal het VEA jongeren
secretariaat gesloten zijn.

VERKIEZINGEN VEA JONGEREN
Bureau VEA jongeren
Recent werden er verkiezingen gehouden binnen het VEA jongeren bureau. Al de
bureauleden werden herverkozen voor een termijn van 2 jaar. De samenstelling van het
VEA jongeren bureau ziet er bijgevolg als volgt uit:
Voorzitter: Dhr. Koen Verhelst (Geodis Belgium NV)
Ondervoorzitter: Dhr. Christian Vermonden (Ziegler NV)
Secretaris: VEA secretariaat (VEA)
Penningmeester: Dhr. Sam Jespers (JAS Forwarding Worldwide Belgium NV)

Voorzitters VEA jongeren werkgroepen
Ook de verkiezingen voor het voorzitterschap van de VEA jongeren werkgroepen hebben
zopas plaatsgevonden. Ook de Voorzitters van de werkgroepen werden herverkozen voor
een termijn van 2 jaar:



Werkgroep Talent Development
Voorzitter: Dhr. Timothy Vanlinthout (BDP International NV)
Werkgroep Events
Voorzitter: Dhr. Gregory Rubin (Fiege Forwarding Belgium NV)

FEEDBACK RECENTSTE EVENTS
VEA Academy: Secrets of networking | 9 mei 2017
Op dinsdag 9 mei organiseerden de VEA jongeren hun
derde “VEA Academy”. Dimitri Verhoye heeft tijdens
deze infosessie het thema “Secrets of networking: Hype,
noodzakelijk kwaad of deel van ons leven”
aangesneden. De presentatie kan u hier downloaden.
Enkele sfeerbeelden kan u vinden via de volgende link:
http://bit.ly/2sRe9Gc

2de VEA-CUP | 13 mei 2017
Op zaterdag 13 mei organiseerden de VEA jongeren
voor de 2de keer DÉ VEA CUP! Na een spannende
wedstrijd tegen de eigen VEA/VEA jongeren ploeg mocht
MSC Belgium NV voor de 2de keer op rij met de VEACUP wisselbeker naar huis. Enkele sfeerbeelden kan u
terugvinden
op
de
facebookpagina:
http://bit.ly/2rDW26m

ViEstA | 1 juni 2017
Op donderdag

1 juni konden de VEA

jongeren

ondertussen al 4 kaarsjes uitblazen. Dit werd
traditiegetrouw gevierd met de after work party
“ViEstA”. Dit jaar werd als locatie gekozen voor
Bocadero: dé ultieme locatie om de 700 deelnemers uit
de ganse logistieke sector te doen genieten van een
onvergetelijke avond. De volledige nieuwsbrief kan u
lezen via de volgende link: http://bit.ly/2rA4oux

JOBSTUDENTENDATABANK
Studenten die op zoek zijn naar een vakantiejob kunnen
terecht in de VEA jongeren jobstudentendatabank.
Voor logistieke bedrijven is de databank dan weer een
middel om jongeren naar de sector te krijgen en, wie
weet, te houden. Klik hier voor het volledige artikel dat
recent is verschenen in Flows.

SAMENWERKING MET TALENTENSTROOM
Havenbedrijven vinden niet altijd geschikte kandidaten
voor een job als logistiek bediende. Met Soiree Maritiem
brengt Talentenstroom geïnteresseerde jongeren en
bedrijven met elkaar in contact. Niet op kantoor, maar
tijdens een rondvaart door de Antwerpse haven. Soiree
Maritiem heeft dit jaar plaatsgevonden op 18 mei. Ook
een aantal VEA jongeren namen deel aan dit initiatief.
Klik hier voor meer informatie.

SAMENWERKING MET KAREL DE GROTE HOGESCHOOL
Karel de Grote Hogeschool zal in het schooljaar 20172018 terug het vak Global Forwarding aanbieden aan
de 3de jaarstudenten van de richting Logistiek
Management. Ze zullen hiervoor net zoals de voorbije
schooljaren samenwerken met een aantal VEA jongeren
in de vorm van een peter/meterschap.

VEA FORWARD - EDITIE 6
VEA heeft een nieuwe editie van het nieuwsmagazine
“VEA Forward” uitgegeven – waarin uiteraard ook de
VEA jongeren aan bod komen - en kan u online
raadplegen via volgende link: http://bit.ly/2swQs5q

PORTILOG
Heeft u de nieuwe opleidingskalender van Portilog al
geraadpleegd? Klik hier voor meer info.

SAVE THE DATES
4de VEA Academy “Story telling” | 3 oktober 2017
Op dinsdag 3 oktober staat de 4de editie van de VEA
Academy op het programma. Deze sessie zal in het
teken staan van “Story telling”. Meer informatie volgt in
de loop van de zomer.
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Wil jij dit jaar aan de haal gaan met de wisselbeker van
‘slimste expediteur’? … reserveer dan alvast 12
oktober 2017 in uw agenda!

Het VEA jongeren secretariaat wenst iedereen een deugddoende
vakantie.
***
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