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Werking Young FORWARD Belgium
Nieuwe naam én nieuw logo
Nadat de Antwerpse vereniging VEA wijzigde in de nationale vereniging FORWARD Belgium, was het ook
tijd om de jongerenafdeling van een nieuwe naam te voorzien.
Na een oproep in Flows om een originele naam te vinden, werd
uiteindelijk gekozen om de jongerenafdeling om te dopen tot
Young FORWARD Belgium, een inzending van Annick
Dekeyser, Marketing Expert Antwerp Port Authority. Lees hier
meer.
De nieuwe naam bracht ook een nieuw logo met zich mee.

Bestuursverkiezingen
De mandaten van de huidige bestuursleden van Young FORWARD Belgium lopen ten einde. De
nieuwe kandidaten zullen de komende weken hun visie kenbaar komen maken aan de raad van
bestuur van FORWARD Belgium waarna Young FORWARD Belgium in september met een nieuw bestuur
van start zal gaan.
Wij wensen hierbij alvast de huidige bestuursleden van harte te bedanken voor hun inzet de afgelopen
jaren.
Kent u iemand of heeft u zelf interesse om deel uit te maken van de commissie Young FORWARD
Belgium? Contacteer dan het secretariaat: jongeren@forwardbelgium.be.
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In juni nam Young FORWARD Belgium een week de instagram
pagina van “Jobs in de haven” over. Klik hier voor meer info.
#myjobisbetterthanyours

ViEstA: dé after work party van 2019
Op donderdag 6 juni was het weer zover … dé avond waar de
ganse maritieme / logistieke sector naar uitkijkt …. ViEstA! Ook
dit jaar werd gekozen voor Bocadero, dé ultieme locatie voor
een heuse after work party. Nagenieten kan via de aftermovie die
u hier kan bekijken of via de sfeerfoto’s die u kan terugvinden op
de Facebook pagina Young FORWARD Belgium.
De volledige nieuwsbrief kan u hier lezen.

FORWARD Academy's
Op 18 juni organiseerde Young FORWARD Belgium bij Spéciale
Belge Taproom de FORWARD Academy “Vergroot je Obamafactor!" met als gastspreker Luc Cipers.
Enkele sfeerbeelden kan u terugvinden op de Facebook pagina
van Young FORWARD Belgium. De aftermovie kan u hier
bekijken.

De volgende FORWARD Academy zal plaatsvinden op dinsdag 22 oktober @ Chocolate Nation waar
gastspreker Jef Brouwers de deelnemers zal vergezellen op een boeiende avond. Noteer deze datum dus
alvast in uw agenda!

8ste FORWARD Belgium quiz
Op donderdag 10 oktober slaan FORWARD Belgium & Young
FORWARD Belgium de handen in elkaar voor de 8ste FORWARD
Belgium quiz … dé dag waarop de strijd zal aangegaan worden
om de fel begeerde wisselbeker in ontvangst te nemen.
Reserveer dus alvast deze datum in uw agenda!

Voet aan Wal: Jobfestival | 12 september '19
Part of Antwerp organiseert op 12 september samen met
Talentenstroom, Talentenfabriek, Alfaport Voka en Port Of
Antwerp, het jobfestival ‘Voet aan wal’. Geen klassieke
jobbeurs, maar een dag met workshops, interessante sprekers,
foodtrucks, een interactieve havensimulatie in Lego, een
fietstocht, presentaties op het water, ....
De dag zal afgesloten worden met een afterwork drink met DJ
Dave Lambert. Klik hier voor meer informatie.

PORTILOG: blijf fit voor de toekomst
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. Klik op de opleidingskalender 20192020 of ga naar www.portilog.be en kies uit het ruime aanbod
aan open opleidingen voor de beginner, de meer ervaren
medewerker
en
de
expert.
Inschrijven kan via de cursuskalender of via mijn.portilog.be
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