JORNADA DE BADEN-WÜRTTEMBERG A BARCELONA
FÒRUM DE TRANSPORTS I LOGÍSTICA

Horari: 16:30 – 17:45
1. Vídeo introductori: https://www.youtube.com/watch?v=nCjmbdusSS8
Presentació: Logística
Duració: aprox. 20 minuts
Ponent: Andrea Marongiu, Director General de l’Associació alemanya de Transports i Logística,
societat registrada (Verband Spedition und Logistik e.V.).
2. Taula rodona amb representants del ram
Formació professional al sector de la Logística: àrees comercial i industrial
Sra. Gaby Schwarz (Spedition Wackler)
Sr. Ronald Seiz (Kühne + Nagel)
Sr. Andreas Kuffel (SVG)
Sr. Alberto Garcia (Globalfast)
Sr. Uwe Peleikis, Escola de Comerç I (Kaufmännische Schule I)
Duració: 40 minuts
Es presentarà els participants breument i de forma individual, i se’ls convidarà a participar a la
taula rodona.
Roda de preguntes als participants de la taula rodona (ordre de participació obert)
Sra. Gabi Schwarz, Schwarz Gruppe
Formació professional a l’empresa Wackler: Com s’organitzen? (horaris, classes i seminaris
interns…).
Què passa immediatament després de la formació?
Aprenents de Barcelona a Göppingen.
Sr. Ronald Seiz, Kühne + Nagel
K+N necessita professionals qualificats en tots els seus departaments a nivell mundial. Com
organitza Kühne + Nagel el reclutament? Com puc formar part de l’equip de Kühne + Nagel?
Quines àrees de treball ofereix K+N? Quins departaments tenen actualment una major necessitat
de professionals?
Professionals qualificats de Barcelona a Gärtringen.

Sr. Andreas Kuffel, SVG
Conductors professionals a Alemanya – Quina és la situació actual? Quin és el futur més proper?
Presentació breu del seu projecte a Espanya. Quines són les impressions a dia d’avui de les
empreses participants?
Es preveu una nova edició?
Sr. Uwe Peleikis, Escola de Comerç I (Kaufmännische Schule I)
Com puc arribar a ser agent de transports a Alemanya? I a Espanya? Quines són les diferencies
de formació entre els dos països?
L’Escola de Comerç I va iniciar el seu camí a Espanya amb un gran projecte. Informacions.
Quins projectes hi ha actualment en marxa a Espanya?

Sr. Alberto García, Globalfast
Un espanyol mig català a Alemanya. Ser el teu propi cap AVUI! Explica breument el camí per
aconseguir-ho.
Ficar-se dins la pell d’un català nascut a Barcelona que es trasllada a treballar a Stuttgart. Què li
agradaria i què trobaria a faltar?
Quins suggeriments temptadors donaries als teus paisans per a conèixer Alemanya més de prop?
Una ultima pregunta per a tots. Una frase per respondre a la pregunta: Què explicarem durant la
celebració de la Jornada de Baden Württemberg a Barcelona l’any 2020?

Senyors i senyores, preguntin allò que desitgin.
3. Preguntes del públic

