MAN Truck & Bus organiseert “bedrijfsbezoekdag”
voor CLW-VTI Aalst
In het kader van de visie “vandaag investeren in het talent van morgen”
organiseerde MAN Truck & Bus 7 mei jongstleden in haar kantoren een
bedrijfsbezoekdag voor het CLW – VTI Aalst (Centrum voor Leren en
Werken – Vrij Technisch Instituut Aalst).
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Een twintigtal studenten kon zo kennis maken met de leefwereld van en de
mogelijkheden binnen MAN. Het startschot werd meteen goed gegeven toen
de leerlingen aan de schoolpoort werden opgepikt door de MAN Lion’s
Coach spelersbus van de Rode Duivels, een unieke en indrukwekkende
ervaring.
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Eens aangekomen bij de invoerder konden de studenten in de voormiddag
kennismaken met de MAN organisatie wereldwijd en de multi-branch
strategie van de moedermaatschappij MAN SE, dit tijdens een interessante
presentatie. Ook werd ingezoomd op de verschillende voertuigtypes, met in
het bijzondere aandacht voor de MAN bouwvoertuigen. De MAN Metropolis,
een elektrisch aangedreven vuilniswagen, kon ook op heel wat bijval
rekenen en maakte de leerlingen duidelijk dat de toekomst in geluidsarme
stadszones ligt met zero-emissie voertuigen.

www.mantruckandbus.be

De afstuderende studenten werden echter niet enkel gesensibiliseerd maar
kregen ook een voorstelling van de aftersales organisatie van de invoerder
alsook van deze van eigen filiaal MAN Brabant, dat achter de invoerder
gelegen is te Kobbegem (Asse). Een rondleiding aan beide organisaties
behoorde vervolgens ook tot het dagprogramma.
Vervolgens stond HR Director Sofie De Saedeleer de studenten te woord
met een praktische voorstelling “Werken bij MAN”. Met het oog op
werkgelegenheid konden de studenten tijdens de lunch bij haar terecht voor
verdere vragen. In de namiddag was het de beurt aan Technical Trainer
Peter De Backer om de studenten onder te dompelen in een “Trucknology”
training waarbij de state-of-the-art technologieën van MAN uit de doeken
werden gedaan.
Afsluiten deed Managing Director Marc De Baerdemaeker die voor deze
afspraak met plezier tijd vrijmaakte in zijn drukke agenda. Zijn speech kon
dan ook op heel wat bijval rekenen. Na afloop werden de studenten opnieuw
veilig en wel huiswaarts gebracht met Rode Duivels MAN Lion’s Coach.
Voor meer informatie:
http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp

Pagina 1/2

Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bus
Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom
onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan
energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de
internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN
Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen.
Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma
op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer,
gekoppeld aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed
opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van
morgen sparen het milieu en leveren onze klanten een belangrijke
meerwaarde op.
www.blog.transport-efficiency.com

De MAN Group is een van Europa's toonaangevende industriële spelers op het gebied van transportgerelateerde
techniek, met een omzet van ongeveer €15,8 miljard in 2012. Als leverancier van vrachtwagens, bussen, dieselmotoren,
turbomachines en speciale tandwielkasten stelt MAN wereldwijd ongeveer 54.300 mensen tewerk. Zijn
bedrijfssegmenten hebben leidende posities in hun respectieve markten.
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