Nieuwsbrief 2021/1
Deel nu uw business case voor de
Young Logistics Challenge
FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations organiseert jaarlijks een wereldcongres in een ander land/werelddeel.
Dit jaar zal het FIATA congres - dat wordt gehost door FORWARD
Belgium - plaatsvinden in Brussel van 26 t.e.m. 29 oktober
(www.fiata2021.com).
‘The changing climate of logistics’ zal de rode draad zijn doorheen gans
het congres. Het congres zal zich o.a. richten op nieuwe trends in
wereldwijde logistiek, opleiding, compliance, diversiteit en
de
verantwoordelijkheid van de logistieke sector bij de aanpassing aan
klimaatverandering. De COVID-19-pandemie en de impact ervan op de
logistieke ketens zullen eveneens uitgebreid worden besproken.
Dinsdag 26 oktober zal voorbehouden worden voor de jongeren. Deze
dag zal volledig gericht zijn op jonge talenten in de wereldwijde logistieke
sector en studenten van universiteiten en hogescholen.
Tijdens deze Young Logistics Day organiseert Young FORWARD een
Young Logistics Challenge rond de SDG’s (Sustainable Development
Goals). Hiervoor zijn wij nog op zoek zijn naar interessante business
cases.
Binnen Young FORWARD werden 5 SDG’s geselecteerd die aanzien
worden als prioriteit binnen de logistieke sector. Bij voorkeur zijn de
business cases dus gelinkt aan één van deze SDG’s:
 SDG 4: Kwaliteit onderwijs
 SDG 8: Waardig werk en economische groei
 SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
 SDG 13: Klimaatactie
Door het aanreiken van een business case die gelinkt is aan één van de
hierboven aangehaalde SDG’s krijgt uw bedrijf de kans om een logistiek

vraagstuk, dat misschien al een hele tijd in uw onderneming bestaat, te
laten oplossen door internationale, jonge en gemotiveerde professionals.
Niet alleen krijgt u op deze manier een creatieve oplossing voor uw
probleem. Ook zal uw bedrijf tentoongesteld worden aan een
internationale, innovatieve gemeenschap.
Ook extra visibiliteit voor uw bedrijf is mogelijk/bespreekbaar.
Download hier de flyer voor meer info of contacteer het jongeren
secretariaat.

Deze nieuwbrief werd u verzonden door:

FORWARD Belgium
Brouwersvliet 33/Bus 1
2000 Antwerpen
Tel: 03/233.67.86
info@forwardbelgium.be
www.forwardbelgium.be
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.

