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Werking Young FORWARD
Ondertussen werd het nieuwsmagazine van FORWARD Belgium in een
nieuw kleedje gestoken.
We staan hierin stil bij enkele actuele thema’s en u krijgt een overzicht
van alle recente activiteiten.
De recentste online editie van dit vernieuwde magazine kan u hier lezen.
Indien u graag een gedrukt exemplaar (Nederlands en/of Engels) had
ontvangen, kan u dit opvragen bij het Young FORWARD Belgium
secretariaat.

FORWARD Goals for sustainable development
We hebben reeds verschillende kandidaturen ontvangen van
FORWARD- leden voor de ‘FORWARD Belgium Goals’. Zij tonen
hierbij aan dat zij allen inzetten op de SDG’s (Sustainable Development
Goals). Aan de hand van dit label kunnen zij
aan hun cliënteel aantonen dat zij als logistiek
Meer info
dienstverlener inzetten op duurzaamheid.

Young Logistics Challenge
Op dinsdag 19 oktober heeft - tijdens de beurs Transport & Logistics de Young Logistics Challenge van Young FORWARD Belgium
plaatsgevonden. De focus in deze eerste editie werd gelegd op het
thema duurzaamheid en verspreid over 3 business cases:
Business case 1: Wat verwacht jij van uw werkgever als aantrekkelijk,
duurzaam bedrijf? Welke attitude mag uw werkgever van u verwachten?
Business case 2: Hoe kan je E-commerce duurzaam maken?

Business case 3: Hoe kan je als logistiek dienstverlener bijdragen aan
de klimaatdoelstellingen?
Gedurende deze dag hebben 100 jonge logistieke
talenten/studenten - verspreid over 19 teams
- naar duurzame logistieke oplossingen gezocht.

Lees
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Samenwerking Young FORWARD
ASV The Next Generation
Homo digitalis: Digitalisation is making us more human
Op dinsdag 26 oktober organiseerde Young FORWARD Belgium samen met initiatiefnemer ASV The Next Generation - een live event
met keynote spreker Thierry Geerts en dit naar aanleiding van zijn
recente publicatie van Homo Digitalis. Verwezen werd naar de gevaren
én de kansen van de digitale revolutie. Zonder taboes en met de blik
vooruit gaf hij talloze prikkelende voorbeelden van hoe de digitalisering
ons als mens en samenleving beïnvloedt. Zijn conclusie was helder: de
technologie is neutraal, het is aan de mens om er bewust en zelfzeker
mee om te gaan. Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

Universiteit Antwerpen
Beroepencarrousel | 3 december – OPROEP
Op vrijdag 3 december (aanvang 13u30) zal de Universiteit Antwerpen
een beroepencarrousel organiseren (Locatie: Ahlers Belgium NV
(Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen).
De beroepencarrousel past in het vak ‘Operationele aspecten maritiem
transport’ in de les ‘dienstverleningen in de maritieme sector’.
Bedoeling is dat de studenten kennismaken met een maritieme
expediteur die een toelichting geeft over de inhoud van zijn/haar job. Met
welke operationele (maritieme aspecten (documenten/data/hoe
omgaan met disrupties) hij/zij geconfronteerd wordt.
We zijn hiervoor nog op zoek naar een expediteur die dagdagelijks
betrokken is bij het operationele aspect van onze job en die dit met veel
enthousiasme wil komen toelichten.
Indien u hierin interesse heeft, graag dan een seintje aan het Young
FORWARD Belgium secretariaat.

Portilog
Expediteur: de onmisbare schakel
De expediteur is een duizendpoot, hij is de architect van het transport,
de supply chain manager, logistiek consulent, …. Hij organiseert de
logistieke keten van A tot Z.
Tijdens de opleiding ‘De praktijk van het expediteursvak’ - dat zich
richt tot zowel (beginnende) expediteurs en scheepsagenten als tot
medewerkers uit andere sectoren - krijgt u een duidelijk inzicht in de rol

van de expediteur als logistiek consulent. Er wordt stilgestaan bij het
import- en export proces en bij het onderscheid
tussen containers en conventionele lading.
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Deze nieuwbrief werd u verzonden door:

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

