Nieuwsbrief 2020-6

Werking FORWARD Belgium
De zomer loopt stilaan op zijn einde. Hopelijk heeft ieder van u toch van
een deugddoende vakantie kunnen genieten in “het nieuwe normaal”.
Ook binnen Young FORWARD werd een vakantiepauze ingelast maar
we zijn weer helemaal klaar om er terug in te vliegen. Zoals u kan lezen
in deze nieuwsbrief begint onze agenda terug gevulder te worden. Wij
hopen u daarom allen te mogen ontmoeten op één van onze volgende
Coronaveilige activiteiten.

Oproep: gastsprekers gezocht
Webinar ‘werken in haven & logistiek’ – najaar 2020
Op donderdag 4 juni en maandag 29 juni organiseerde FORWARD
Belgium samen met Talentenstroom, ASV, en Alfaport VOKA een
webinar over de haven en logistiek gericht tot jongeren &
studenten. Gezien het succes van deze webinars, wensen wij dit in het
kort terug te organiseren (duurtijd: +/- 1 uur).
Er zal gewerkt worden met een algemeen deel waarna de jongeren in
break-out sessies vragen kunnen stellen. Voor deze break-out sessies
zijn we nog op zoek naar gastsprekers.
Heeft u eventueel interesse om in een ‘break-out room’ uw beroep
of het topic a.d.h.v. van uw beroep voor te stellen? Graag dan een
seintje aan het Young FORWARD Belgium secretariaat

Programma najaar 2020
Brainstormsessie Young FORWARD | 18 september 2020 - 11u30
Wie wordt over enkel jaren jouw collega?
Liesbet en Ellen van het Havencentrum brainstormen graag met jullie
over je beroep zodat zij er zo goed mogelijk inzicht in krijgen om het
naar jongeren te vertalen. Daarnaast gaan ze een spelconcept aan
jullie toelichten en er jullie feedback op vragen.
Doe dus zeker mee, zorg dat die jonge mensen die nu nog op de
schoolbanken zitten binnen enkele jaren jouw collega willen worden!

Meer info en inschrijven

Online Apéro Café | 24 september 2020
Omdat het organiseren van een netwerkevent voorlopig nog even uit
den boze is, zien we elkaar graag terug in het eerste Young FORWARD
online café.
We praten graag bij over de activiteiten die we de komende maanden
zullen organiseren. Vervolgens splitsen we ons op in verschillende
break-out rooms om verder bij te kletsen. “Hoe was jullie zomer?” “Hoe
beleven jullie de coronacrisis op het werk?” …

Meer info en inschrijven

FIATA 2021 infomoment | 29 september 2020
Tijdens het wereldcongres FIATA 2021 (26-29 oktober) wordt één dag
voor de jongeren gereserveerd. Het is de bedoeling dat deze dag ‘voor’
jongeren ‘door’ jongeren wordt ingevuld met sprekers; nuttige
activiteiten, netwerkmomenten etc. Via deze weg willen wij de jongeren
in onze sector de mogelijkheid bieden om deel uit te maken van de
organisatie en invulling van deze unieke dag. Een online infomoment zal
hiervoor georganiseerd worden op 29 september 2020.

Meer info en inschrijven

SAVE THE DATE: Volgende Academy | 13 oktober 2020
De eerstvolgende FORWARD Academy zal plaatsvinden op dinsdag
13 oktober waarbij een dynamische & virtuele sessie over
veerkracht/stress & burn-out preventie op de agenda zal staan. De
officiële uitnodiging volgt binnenkort maar reserveer deze datum alvast
in uw agenda’s.

Portilog: opleidingsaanbod ‘20-‘21
Het opleidingsaanbod 2020-2021 van Portilog – Havengebonden en
Logistieke Opleidingen uit de praktijk – staat online, met heel wat nieuwe
initiatieven. Bekijk hier het volledige aanbod.

Lees meer
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