Techniekacademie:
nu investeren
in de onmisbare
talenten van
morgen

Bij Logi-technic zijn we ons ten volle bewust van de
nood aan ontwikkeling van technische competenties
en talent. Daarom hebben we een partnership op poten gezet met de Vlaamse Techniekacademie. Met dit
initiatief willen de Techniekacademie en Logi-technic
kinderen van het 3e t.e.m. het 6e leerjaar op woensdagmiddag en zaterdagvoormiddag spelenderwijs
warm maken voor de vele mogelijkheden van een
technische studierichting.
“De kinderen van vandaag zijn het technisch talent
van morgen, en we beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om die kinderen én hun ouders
van de quasi eindeloze toekomstmogelijkheden van
techniek en een technische schoolopleiding te laten
proeven. En wie is er beter geschikt dan onze eigen
techniekers om deze boodschap al doende over te
brengen!” Licht Karel Staelens, Managing Director
Logi-technic toe. “Wij bieden daarom onze medewerkers de kans om tijdens hun arbeidstijd de rol van
techniekmentor voor de Techniekacademie op te nemen. De reacties van onze techniekers op dit project
waren erg positief en 17 van onze medewerkers zijn
in dit project gestapt als techniekmentor waarbij ze

op woensdagmiddag samen met een pedagogische
coach hun technische kennis d.m.v. praktijkwerkjes
overdragen naar de enthousiaste kids.”
Voor de meeste techniekmentoren is het de eerste
keer dat ze techniekles aan kinderen geven. Voor
Logi-technic is het een laagdrempelige manier om
te ontdekken wie van onze medewerkers trainerspotentieel in zich heeft en in een latere fase ook interne
collega-techniekers via de Logi-technic Academy zou
kunnen opleiden.
Over Logi-technic
Een grote familie met een groen hart en het groene
bloed! Gedreven en vol enthousiasme gaan we elke
technische uitdaging aan. Onze TOPtechniekers op
kop, maar met vol vertrouwen geruggesteund door
onze Planners, HR coördinatoren, Sales mensen, safety- en Academycoördinatoren, … Want we zijn één
team! En wat voor één! Graag wat concreter? Geen
probleem! Onze Logi-technic teams staan in voor het
technisch onderhoud, versterken technische projecten, vangen stilstanden op, … bij onze klanten. You
name it, we got it! WE KNOW HOW!
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