METAALUNIE JONG MANAGEMENT:

ondernemen

Netwerken in Duitsland

Metaalunie Jong Management (MJM) is het netwerk van Koninklijke Metaalunie voor jonge en toekomstige ondernemers in het mkb-metaal. MJM biedt
de mogelijkheid contact te onderhouden met andere jonge ondernemers,
organiseert activiteiten, behartigt binnen de Metaalunie de belangen van
jonge ondernemers en voert overleg met andere organisaties.
De tweedaagse studie en -netwerkreis richting
Bremen die in november plaatsvond, was een
uitstekende mogelĳkheid om te netwerken. Op
het programma voor de veertig deelnemende
jonge metaalondernemers stond een bezoek
gepland aan de Airbus Group, Mercedes-Benz en
de Beck’s Brauerei. De reistĳd werd goed
besteed aan het netwerken, het delen van kennis en ervaringen, en het kennismaken met
nieuwe leden van Metaalunie Jong Management.
AIRBUS
De MJM-leden werden met de bus afgeleverd bĳ
Airbus voor het eerste bedrĳfsbezoek. In verschillende fabriekshallen werd gekeken hoe in
Bremen de vleugels en onderdelen van de vleugels, zoals de flaps en de spoilers, worden geproduceerd voor de Airbus types A330, A350 en
A400. Met name voor de ondernemers met een
groot technisch hart was het bĳzonder om deze
onderdelen van zo dichtbĳ te kunnen bewonderen. Na een groepsfoto voor de hoofdingang van
Airbus, werd het hotel Star Inn Columbus in het
centrum van Bremen opgezocht.
MERCEDES
De dag erna volgde het tweede bedrĳfsbezoek
van de reis: Mercedes Benz AMG. Hier begon de
rondleiding met een bedrĳfsfilm over de
geschiedenis van het bedrĳf en een korte uitleg
over het productieproces. Daarna kon er in een
aantal fabriekshallen worden gekeken hoe de
diverse modellen, waaronder de Roadster SL en
SLk, de C-klasse, de E-klasse cabrio en coupé en
de GLK terreinwagen, gemaakt worden. Met
name de hallen waar de carrosserie van de
diverse modellen door de vele robots in elkaar
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worden gezet en het uiteindelĳke assembleerproces, waren zeer indrukwekkend. De rondleiding werd afgesloten in restaurant Gottlieb, dat
aan de fabriek vastzit. Tĳdens de lunch werd
nagepraat met uitzicht op het testterrein van
Mercedes.
BECKS UND HAAKE BECK
BRAUEREI
Het laatste bedrĳfsbezoek vond plaats bĳ Becks
und Haake Beck Brauerei. Het bezoek begon
met een beknopte rondleiding langs het
museum en verschillende fermentatietanks. In

diverse filmpjes werd inzicht geboden in de
geschiedenis van het bedrĳf en de ontwikkelingen in het brouwproces. Daarmee werd een
boeiende reis afgesloten, die veel nieuwe contacten en inzichten voor de deelnemers opleverden.
WORD LID EN INVESTEER IN JE
TOEKOMST!
Wil je ook van deze inspirerende reizen maken
en netwerken met gelĳkgestemde collega-ondernemers, wordt dan lid van Metaalunie Jong
Management! Stuur voor meer informatie een
e-mail naar Jarno Laman, secretaris van Metaalunie Jong Management (Laman@metaalunie.nl)
of meld je direct aan via het aanmeldingsformulier op de Metaaluniewebsite (Kĳk onder tab
‘Metaalunie’). Om lid te kunnen worden van
Metaalunie Jong Management ben je zelf lid van
de Metaalunie of is één van je ouders lid en ben
je niet ouder dan 35 jaar.•

Bedrijfsbezoek bij Mercedes.
METAAL & TECHNIEK • januari 2015 •

15-01-15 14:47

