NIEUWSBRIEF 2018/4

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

Sluitingsdag VEA jongeren secretariaat
Op woensdag 15 augustus (Maria-Hemelvaart) zal het VEA
jongeren secretariaat gesloten zijn.

VEA commissies
Binnen

VEA

zijn

er

verschillende

commissies:

Breakbulk, Digitalisering, Douane, Intermodaal, Legal,
Logistiek, Promotie, Wegvervoer en Zeevervoer. Een
gedetailleerd
overzicht
van
deze
verschillende
commissies kan u hier downloaden. Om de
samenwerking tussen VEA en VEA jongeren te
verbeteren, zal getracht worden om bij elke VEA
commissie een VEA jongeren co-voorzitter aan te
stellen. VEA jongeren die werkzaam zijn bij een VEA
lid/bedrijf en interesse hebben om zich aan te sluiten bij
een commissie, kunnen zich hiervoor melden bij het VEA
secretariaat of inschrijven via het desbetreffende
registratieformulier dat u hier kan downloaden.

AFTERMOVIE ViEstA / 31 mei 2018
Op donderdag 31 mei 2018 konden de
VEA jongeren ondertussen 5 kaarsjes
uitblazen. Dit werd traditiegetrouw
gevierd met de after work party
“ViEstA”. Er werd dit jaar terug 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 aftermovie kan u
hier bekijken.

VEA JONGEREN EVENTS
7de VEA Quiz / 11 oktober
Op donderdag 11 oktober 2018 organiseren VEA én
de VEA jongeren de 7de VEA quiz. Wil je samen met uw
collega’s de uitdaging aangaan om de fel begeerde
wisselbeker in de wacht te slepen? Schrijf dan snel in
want de plaatsen zijn beperkt! Klik hier voor meer info.

7de VEA Academy / Spreken voor publiek / 16 oktober
Op dinsdag 16 oktober organiseren de VEA jongeren
hun 7de “VEA Academy”. Lies Martens zal tijdens deze
sessie het thema “Spreken voor publiek" aansnijden.
Deze interactieve key note brengt niet alleen
inzichten, maar gaat ook met de groep aan de slag aan
de hand van kleine praktische oefeningen die echt
helpen. Nadien zal je beter gewapend zijn om met
minder spreekangst een overtuigende presentatie te
geven.
De officiële uitnodiging volgt eerstdaags. Gelieve 16
oktober (ontvangst vanaf 18u00) alvast te willen
reserveren in uw agenda’s.

SAMENWERKING MET TALENTENSTROOM
Soiree maritiem / 13 september
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 een aantal VEA jongeren zich geëngageerd om mee te werken
aan ‘Soiree Maritiem’ dat dit jaar zal plaatsvinden op 13 september aan boord van
Flandria 24. Meer info over dit initiatief kan u vinden op de rechtstreekse websitepagina:
https://talentenstroom.be/tag/soiree-maritiem/

SAMENWERKING MET KAREL DE GROTE HOGESCHOOL
Kick-off start event KdG / 25 oktober
Karel de Grote Hogeschool zal in het schooljaar 20182019 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.
Wij zijn nog op zoek naar enkele meters/peters.
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.

#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 enkele VEA jongeren hebben
meegewerkt. Allen zijn we belangrijke ambassadeurs
van deze campagne en kunnen we ons steentje
bijdragen tot het succes ervan.
Hoe?


Like de Facebook- en LinkedIn-pagina Jobs in de haven.



Deel de updates met uw netwerk.



Bekijk hier meer mogelijkheden

Neem zeker ook een kijkje op https://www.jobsindehaven.be/

PORTILOG
Bent u op zoek naar een opleiding in
Scheepvaart, Expeditie, Logistiek of
Douane? Bij Portilog bent u aan het juiste
adres. De opleidingen zijn actueel,
praktijkgericht en bouwen bruggen tussen
vandaag en morgen. Inschrijven kan via
de cursuskalender of via mijn.portilog.be

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.

