Uitnodiging
Geachte relatie:
wij nodigen u van harte uit de beurs Trans-Log Intermodal te bezoeken en jongeren in logistieke opleidingen in spannende
wedstrijden aan het werk te zien. U kunt zich op de website van de beurs registeren voor een kosteloos VIP toegangsbewijs:
https://registrieren.messekalkar.de/translog/de

Trans-log Intermodal: een unieke grensoverschrijdende beurs.
Op 20 en 21 februari 2018 organiseert Messe Kalkar de vakbeurs Trans –log Intermodal. Deze beurs is de vakbeurs voor
intermodaal transport, Logistiek, IT-oplossingen en meer op het gebied van supply chain management. T-L-I 2018 staat
gegarandeerd voor een nieuwe ervaring: een regionale vakbeurs met internationale aantrekkingskracht. (Inter)nationale
marktleiders en regionale aanbieders op het gebied van containers, bulk, stukgoed en speciaal transport presenteren
zich gezamenlijk op deze beurs. Exposanten op deze beurs zijn aanbieders van transport, logistiek, opslagfaciliteiten,
IT-oplossingen en meer op het gebied van Supply Change Management. Doel van T-L-I: klantenbestand uitbouwen –
netwerken – presenteren – kennisdeling

De Lerende Euregio en het beursmanagement werken samen.
Tijdens deze beurs werkt de Lerende Euregio nauw samen met de organisator van deze beurs Messe Kalkar. Die samenwerking
is ontstaan vanuit het gemeenschappelijke besef dat de sector voor een belangrijke uitdaging staat: het vergroten van de
attractiviteit van beroepen in de logistiek. Het tekort aan vakmensen in deze bedrijfstak is op dit moment het allesoverheersende
probleem. Er moeten nieuwe vormen worden gevonden om personeel te werven, te scholen en te motiveren om in de sector
te (blijven) werken.

Wedstrijd voor jongeren in logistieke opleidingen tijdens de beurs
Tijdens de beurs organiseert de Ler(n)ende Euregio twee wedstrijden voor jongeren die opgeleid worden voor logistieke
beroepen. Aan deze wedstrijd nemen Nederlandse en Duitse beroepsopleidingen deel. Er treden teams tegen elkaar aan,
waarbij elk team is samengesteld uit Nederlandse én Duitse jongeren. Deze internationale teams strijden met elkaar om de
prijs voor het beste logistieke team. De wedstrijd vindt plaats midden op de beursvloer. Op vorkheftrucks en op laadplatforms
laten de teams hun kunnen zien. Zo kunnen exposanten en bezoekende logistieke bedrijven zien, dat de beroepen in de
logistiek attractief zijn.

Presentatie van de Euregiobarometer voor de logistieke beroepen
De Ler(n)ende Euregio voert sinds enige tijd verkenningen uit van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in het NederlandsDuitse grensgebied: de Euregiobarometer. De logistiek is een van de belangrijkste grensoverschrijdende sectoren. Tijdens
de beurs worden de resultaten van deze arbeidsmarktverkenning gepresenteerd.

Beleid en bedrijf ontmoeten elkaar in de ochtend van 21 februari
De logistiek is een belangrijke motor voor de economie in de Nederlands-Duitse grensprovincies. Ook voor politiek,
opleidingsinstellingen en intermediairs is een belangrijke rol weggelegd om een bijdrage te leveren aan het opheffen van
de tekorten aan vakmensen in de logistiek. Op 21 februari zal tussen 10 en 12 uur een bijeenkomst plaatsvinden waarop
bewindslieden, bestuurders en vertegenwoordigers van de sector elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Immers,
alleen in nauwe samenwerking van overheden en bedrijfsleven kan deze belangrijke motor voor de Euregionale
economie blijven draaien.

Voor meer informatie over de beurs:
http://www.translogintermodal.com/
http://www.messekalkar.de/de/news/item/66/mit-ruckenwind-in-die-zweite-runde

