NIEUWSBRIEF 2018/3

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. Wil u ook graag de activiteiten van de VEA jongeren mee
ondersteunen? Aarzel dan niet om ons te contacteren: jongeren@vea-ceb.be

Privacy Verklaring VEA
Op 25 mei 2018
Gegevensbescherming
nieuwe regelgeving is
die persoonsgebonden

is de Algemene Verordening
(AVG) in voege getreden. Deze
van toepassing op alle bedrijven
gegevens verwerken.

Ook VEA (jongeren) valt onder het toepassingsgebied en heeft maatregelen genomen om
aan de wetgeving te voldoen. Welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en
op basis van welke grondslag, hebben we opgenomen in onze privacyverklaring dewelke
u hier kan downloaden.

FEEDBACK RECENTSTE EVENTS
3de VEA-CUP ‘afterwok edition’ | 4 mei 2018
Op vrijdag 4 mei organiseerden de VEA jongeren voor de 3de keer op rij DÉ VEA CUP! 180
spelers en al evenveel supporters waren aanwezig.
Na een spannende wedstrijd op de
terreinen van SV Groenendaal in Merksem
mocht uiteindelijk H. Essers met de VEACUP wisselbeker naar huis. Enkele
sfeerbeelden kan u terugvinden op de
facebookpagina van de VEA jongeren.

ViEstA | 31 mei 2018
Op donderdag 31 mei konden de VEA jongeren ondertussen al 5 kaarsjes uitblazen. Dit
vierden ze traditiegetrouw met hun after work party “ViEstA”. Voor de 2de keer op rij
werd als locatie gekozen voor Bocadero: dé ultieme locatie om de meer dan 800
deelnemers uit de ganse logistieke sector te doen genieten van een onvergetelijke avond.
De volledige nieuwsbrief kan u lezen via de volgende link: https://bit.ly/2JhR1WA
Enkele Sfeerbeelden kan u terugvinden op de VEA jongeren fabebookpagina.

VEA Academy: “Framing: toveren met taal” | 12 juni 2018
Op dinsdag 12 juni organiseerden de VEA jongeren hun 6de “VEA Academy”. Sarah
Gagestein heeft tijdens deze infosessie het thema “Framing: toveren met taal”
aangesneden.
De

deelnemers

werden

achteraf

uitgenodigd in de Duvel Bar van Brouwerij
De Koninck om verder na te praten over
het thema. De presentatie kan u hier
downloaden. Enkele sfeerbeelden kan u
terugvinden op
facebookpagina.

de

VEA

jongeren

#MYJOBISBETTERTHANYOURS
Alfaport Voka is onlangs gestart met de ‘employer branding campagne’ ‘JIJ. DE HAVEN.
DE WERELD’ voor de private bedrijven van de haven van Antwerpen en waaraan ook
enkel VEA jongeren hebben meegewerkt. Bedoeling van deze campagne is om de
Antwerpse haven als een aantrekkelijke werkgever te positioneren naar werkzoekenden en
studenten toe. De volledige nieuwsbrief kan u lezen via de volgende link:
https://bit.ly/2qP6QNg
Meer info: https://www.jobsindehaven.be/

VEA JONGEREN IN HET NIEUWS
* Flows 26/03: VEA-jobstudentendatabank weer actief
* Flows 13/04: Derde VEA-cup op 4 mei
* Flows 07/05: Drukbezochte derde editie van VEA-cup
* Flows 08/05: VEA-Jongeren nodigen uit voor maritieme
afterworkparty ViEstA
* Flows 01/06: Stomende ViEstA aast op record: “Op naar de
1.000 bezoekers”

EVENTS
Soiree maritiem | 13 september 2018
Met
‘Soiree
Maritiem’
brengt
Talentenstroom (job- en opleidingspunt

voor de Antwerpse haven en logistiek)
geïnteresseerde jongeren en bedrijven
met elkaar in contact. Niet op kantoor,
maar tijdens een rondvaart door de
Antwerpse haven.
Ook voor dit jaar hebben de VEA jongeren zich geëngageerd om mee te werken aan
‘Soiree Maritiem’ dat dit jaar zal plaatsvinden op 13 september aan boord van Flandria
24 (vertrek aan Kattendijkdok (tegenover Cadix)). Tijdens een boottocht zullen de VEA
jongeren deelnemen aan een speeddate waarbij jongeren – met interesse in ons beroep –
vragen kunnen stellen over het expediteursberoep.
Het programma ziet er uit als volgt:
17u30 - 18u00
18u00 -18u30

Ontvangst medewerkers + gesprekstafel speeddate klaarmaken
Speech (Schepen) + ontvangst opvarende jongeren

18u30
21u00
21u15

Vertrek Flandria 24 + start speeddates met jongeren
Aankomst Kattendijkdok
Netwerkmoment voor de standhouders en medewerkers

Wenst u hieraan deel te nemen, dan kan u zich hier aanmelden.
Meer info over dit initiatief kan u vinden op de rechtstreekse websitepagina:
https://talentenstroom.be/tag/soiree-maritiem/

Kick-off start event KdG | 25 oktober 2018
Karel de Grote Hogeschool zal in het schooljaar 2018-2019 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. 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.
Wenst u zich hiervoor zelf kandidaat te stellen of kent u
iemand binnen uw bedrijf die hiervoor eventueel in
aanmerking komt, graag dan een seintje op het VEA
jongeren mailadres.
Het kick-off event zal plaatsvinden op 25 oktober in
het MAS Havenpaviljoen.

SAVE THE DATE
7de

VEA

quiz

|

11

oktober

2018

Op donderdag 11 oktober 2018
organiseren VEA en de VEA jongeren dé
7de VEA quiz. Reserveer alvast deze
datum!

VEA Jongeren - Vereniging Expediteurs Antwerpen
Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen
Tel.: + 32 3 233 67 86

Op de verwerking van uw gegevens is de AVG van toepassing. Klik hier voor de privacy statement van VEA.
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.

