DOEDAGEN LOGISTIEK leerlingen BSO/TSO Handel
Dinsdag 7 november 2017
Initiatie heftruck en sollicitatietraining (VDAB Vilvoorde)
Bedrijfsbezoek Your Mover Logistics en Van Heck - Interpieces

Vrijdag 8 december 2017
Initiatie heftruck en sollicitatietraining (VDAB Vilvoorde)
Bedrijfsbezoek farmasector (Pfizer, Aviapartner, Expeditors)

De logistieke sector is één van de belangrijkste economische sectoren in regio HalleVilvoorde, dankzij de luchthaven en de centrale ligging. En deze sector is steeds op zoek
naar goed opgeleide werkkrachten.
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil leerlingen uit de 3e graad BSO/TSO Handel (en
hun leerkrachten) deze kansrijke logistieke sector laten ervaren via twee doedagen.
Op 7 november en 8 december kunnen telkens 50 leerlingen op bedrijfsbezoek gaan en
krijgen ze een initiatie heftruck en een workshop solliciteren bij VDAB in Vilvoorde.
Op 7 november zien we de unieke logistieke keten bij Your Mover Logistics. Dit bedrijf
doet niet alleen de opslag en overslag van kantoormeubilair, het transformeert ook oude
meubelen tot stijlvol, duurzaam en nieuw kantoormeubilair: een mooi voorbeeld van de
circulaire economie.
Op businesspark Cargovil zien we tijdens een bezoek aan Van Heck – Interpieces,
gespecialiseerd in de distributie van auto-onderdelen, hoe de levering van meer dan
120.000 automaterialen aan groothandels georganiseerd wordt, dankzij voornamelijk
manuele orderpicking en o.a. paternosterkasten.
Op 8 december staat de farmaceutische sector centraal. In de logistieke keten van
farmaceutische producten is betrouwbaarheid en controle van temperatuur cruciaal.
Brussels Airport werd hiervoor als eerste luchthaven wereldwijd erkend. We bezoeken het
Zaventem Logistics Center van Pfizer, en volgen de farmaketen bij Aviapartner en
Expeditors op de cargoluchthaven te Machelen.

Met dank aan de deelnemende bedrijven:

Programma
9u00

Verzamelen aan station Vilvoorde & opsplitsing in 2 groepen

9u15

Busrit naar opleidingscentrum Vilvoorde (groep 1) en bedrijf (groep 2)

9u30

Programma VDAB (initiatie en praktijk heftruck, workshop solliciteren)
Bedrijfsbezoek op Cargovil (7/11) of farmasector Brucargo (8/12)

12u00

Lunch en busrit naar vervolgprogramma

13u00

Programma VDAB (herhaling)
Bedrijfsbezoek op Cargovil (7/11) of farmasector Brucargo (8/12)

15u30

Nabespreking en busrit naar Vilvoorde station

16u00

Einde

Praktische informatie
Belangrijk om te weten !
De leerkracht begeleidt de leerlingen doorheen de doedag. Per deelnemende groep
dienen 2 leerkrachten aanwezig te zijn (tenzij er minder dan 10 leerlingen deelnemen).
Een voorbereidend lespakket wordt vooraf voorzien.
Bij VDAB wordt de begeleiding voorzien door een instructeur en een jobcoach.
Voor het bedrijfsbezoek wordt veiligheidskledij voorzien.
Kostprijs ?
Deze doedagen worden u kosteloos aangeboden, dankzij het Toekomstforum HalleVilvoorde en middelen van het Logistiek platform Vlaams-Brabant.
Hoe inschrijven ?
Inschrijven verloopt via de website van RTC-Vlaams Brabant tot uiterlijk 3 weken vóór
aanvangsdatum: http://www.rtcvlaamsbrabant.be/.
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Toekomstforum Halle-Vilvoorde
koen.neyens@vlaamsbrabant.be

Met dank aan volgende partners:

