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WERKING VEA COMMISSIE JONGEREN
De VEA jongeren werden onlangs ondergebracht in een
VEA commissie jongeren. Op deze manier worden alle
onderwerpen op één plaats besproken.
Binnen de VEA commissie jongeren werd Nathalie
Lauwereyns (Kregspedi NV) zopas verkozen tot nieuwe
penningmeester.
Een volledig overzicht van de leden van de VEA jongeren commissie kan u hier vinden.
Interesse om deel uit te maken van de VEA commissie jongeren? Contacteer dan het VEA
jongeren secretariaat: jongeren@vea-ceb.be.

VEA RAPPORT 2018
Naar jaarlijkse traditie werd een VEA rapport opgesteld
dat u hier kan downloaden. Wij verwijzen hierbij in het
bijzonder naar de pagina’s 24 t.e.m. 27 waar u een
aantal van de realisaties van de VEA jongeren kan
terugvinden.
De VEA jongeren zullen ook dit jaar deze koers verder
zetten!

DE VEA JONGEREN ZIJN HAVENHELDEN
Elk jaar kijkt de havenwereld reikhalzend uit naar de dag waarop de afterworkparty ViEstA
en diens 100 meter lange banket neerstrijkt aan de Bocadero. Net als met hun
voetbaltornooi en Academies blazen de initiatiefnemers van VEA jongeren daarmee de ooit
zo bruisende maritieme netwerksfeer nieuw leven in. Naast de langverwachte datum van
ViEstA 2019, weiden vijf drijvende krachten achter VEA jongeren uit over het stijgende
succes van hun afterworkactiviteiten. Klik hier voor het volledige interview.

AFTERMOVIE VEA CHRISTMAS CRUISE - 13 december 2018
In december organiseert VEA elk jaar haar
VEA kerstevent. Dit jaar werd een nieuwe
koers gevaren en scheepten 300
genodigden - waarvan ook een groot deel
VEA jongeren - in aan boord van de
Oceandiva Futura. De aftermovie van deze
VEA Christmas Cruise kan u hier bekijken.

ANTWERP RAIL SCHOOL - 11-15 maart 2019
Van 11 tot 15 maart zal de Antwerp Rail School plaatsvinden. Tijdens de Rail School
worden presentaties en discussies gehouden door experten uit de academische wereld
en uit de industrie over tal van onderwerpen. Dit jaar zijn de centrale thema’s rail
knowledge, policy & regulation, performance of rail, innovations & digitalisation en
sustainable rail.

Meer informatie kan u vinden in de flyer die u hier kan downloaden.
Voor meer details kan u ook de website raadplegen: www.uantwerp.be/railschool.
VEA jongeren leden kunnen een korting van 10% verkrijgen, alsook UAalumni (max. 5 jaar geleden afgestudeerd).

INSTAGRAMPAGINA JOBS IN DE HAVEN
Om de employer branding campagne ‘Jobs in de haven’ verder uit te breiden, lanceerde
Alfaport Voka nu ook een Instagrampagina. Hiermee wordt gemikt op jongeren die
tegenwoordig vaker op Instagram actief zijn dan op Facebook. Op dit kanaal geven ze een
unieke blik achter de schermen bij verschillende jobs in de haven van Antwerpen. Door de
pagina toe te vertrouwen aan uiteenlopende werknemers in de haven, krijgen volgers een
zicht op hun dagelijkse bezigheden. Zo hebben niet alleen volgers met interesse in een
havenjob, maar ook andere leden van de community, een informeel en dynamisch beeld
van de jobmogelijkheden.
Werknemers uit de haven die hieraan willen meewerken, kunnen contact opnemen met
Sarah Hanegraef via sarah.hanegraef@voka.be.
Hierbij de link naar de Instagrampagina.

2019 ... NIET TE MISSEN EVENTS

Ondertussen is ook de eerste maand van 2019 bijna achter de rug. De VEA jongeren
hebben nog niet stilgezeten en hebben achter de schermen reeds hard gewerkt aan hun
programma voor 2019:

8ste VEA Academy | 26 maart 2019
Op dinsdag 26 maart organiseren de VEA jongeren hun 8ste “VEA Academy” met als
thema “Verandering” en gastspreker Kristien Rogier. De officiële uitnodiging en het
registratieformulier volgen eerstdaags maar reserveer alvast deze datum in uw agenda’s.

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

Op vrijdag 17 mei organiseren de VEA jongeren de 4de
VEA cup op de terreinen van Groenendaal te Merksem.
Wij ontvangen de spelers en supporters graag vanaf
17u00. De eerste wedstrijd staat gepland om 18u00.
Interesse tot deelname? Geef ons alvast een seintje op
het gekende VEA jongeren mailadres: jongeren@veaceb.be.

After work party "ViEstA" | 6 juni 2019

Naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van de VEA
jongeren mag u zich in juni weer verwachten aan een
spetterende avond in Bocadero. Noteer dus zeker
donderdag 6 juni 2019 in uw agenda!
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