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WERKING VEA COMMISSIE JONGEREN    

 

 

 

De VEA jongeren werden onlangs ondergebracht in een 

VEA commissie jongeren. 

 

Kent u iemand of heeft u zelf interesse om deel uit te 

maken van de VEA commissie jongeren? Contacteer dan 

het VEA jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be. 

  
 

 

  

 

 

AANBOD SPONSOR PAKKETTEN 2019    

 

Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw bedrijf in de 

kijker te plaatsen tijdens een aantal van onze VEA en 

VEA jongeren events. Check hier de sponsor 

mogelijkheden voor 2019. 

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor contact 

opnemen met het VEA jongeren secretariaat. 

 

 

 

L-EARN: VACATURES VOOR STUDENTEN LOGISTIEK  

 

Drie jaar geleden beslisten de VEA jongeren om de “VEA jobstudentendatabank” in het 

leven te roepen. Opzet van dit initiatief was om aan studenten van universiteiten en 

hogescholen met een logistieke achtergrond de kans te bieden om een inhoudelijk 

interessante vakantiejob uit te oefenen en op die manier gepassioneerd te geraken door 

onze sector. 

  

De VEA jongeren lanceerden deze databank nu onder een nieuwe naam: “L-earn: 

vacatures voor studenten logistiek”:  https://www.vea-antwerpen.be/L-earn.aspx 

 

Bedrijven die interesse hebben om opgenomen te worden in deze databank, reeds 

vacatures ter beschikking hebben of graag meer informatie wensen, kunnen contact 

opnemen met het VEA jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be 

  
 

 

 

TOASTMASTERS PORT OF ANTWERP    

 

 

 

Het Havenbedrijf Antwerpen, de VEA jongeren en ASV 

TNG hebben eind vorig jaar de krachten gebundeld om 

een nieuwe Toastmasters club voor de 

havengemeenschap op te richten. Meer informatie over 

de Toastmasters Port of Antwerp kan u vinden op de 

websitepagina: http://toastmasterspoa.be/ 

 

Klik hier voor het artikel "Koepel erkent Toastmasters 

Port of Antwerp als volwaardig lid" dat verschenen is in 

Flows op 6 april. 
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SAMEN SUCCESVOL IN VERANDERING   

 

 

 

Op dinsdag 26 maart organiseerden de VEA jongeren 

hun 8ste VEA Academy. Kristien Rogier heeft tijdens 

deze sessie het thema “Samen succesvol in verandering" 

aangesneden. Er werd stilgestaan bij de impact van 

verandering op een individu, de motivatie voor 

verandering en de weg er naar toe. 

De desbetreffende presentatie kan u hier downloaden. 

Enkele sfeerbeelden kan u terugvinden op de facebook 

pagina van de VEA jongeren. 

 

  
 

 

VEA JONGEREN EVENTS    

 

 

 

VEA jongeren netwerkdrink | 25 april 2019 

Op donderdag 25 april organiseren de VEA jongeren 

hun jaarlijkse netwerkdrink die zal plaatsvinden in de 

Antwerpse Brouw Compagnie. De VEA jongeren heten 

de deelnemers graag welkom vanaf 17u30. 

Om organisatorische redenen ontvingen wij graag op 

uiterlijk 23 april uw bevestiging van deelname via het 

inschrijvingsformulier. 

 

 

 

4de VEA cup 'afterwork edition' | 17 mei 2019 

Dit jaar organiseren de VEA jongeren hun 4de VEA-Cup 

‘afterwork edition’ op vrijdag 17 mei 2019. De 

terreinen van SV Groenendaal te Merksem zullen terug 

het decor vormen van een spannend 

minivoetbaltornooi. Ondertussen is de VEA-cup 

volzet. Wenst u toch nog deel te nemen? Dan kan u zich 

nog opgeven om mee te spelen met de VEA ploeg. 

Interesse? Contacteer het VEA jongeren secretariaat. 

  

 

 

 

After work party "ViEstA" | 6 juni 2019 

Naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van de VEA 

jongeren mag u zich in mei verwachten aan een 

spetterende avond in Bocadero. Noteer dus zeker 

donderdag 6 juni 2019 in uw agenda! 

 

   

  

 

 

 

 

VEA commissie 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. 
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