OTM AWARDS 2015
25 april 2015 | Hilton Antwerpen

Op 25 april 2015 wordt in het Hilton hotel in Antwerpen voor de
8e maal de prestigieuze OTM Awards galaavond georganiseerd. Top
Class bedrijven kunnen hun beste Logistieke projecten of processen
voorstellen en een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Er
worden twee Awards uitgereikt; één voor de beste dienstverlener en
één voor de beste verlader. Als u van mening bent dat uw bedrijf of
een bedrijf dat u nauw aan het hart ligt “Top Class” is op het vlak van
warehousing en/of transport schrijf dan in en geniet van de erkenning
die de OTM Award u geeft. In elke categorie zullen 3 bedrijven
genomineerd worden waaruit de winnaars geselecteerd worden.
Inschrijven voor ”Award Beste Dienstverlener”
Alle logistieke dienstverleners die voor derden warehouse en/of
transportactiviteiten verrichten, kunnen inschrijven of voorgedragen
worden.
Inschrijven voor “Award Beste verlader”
Alle bedrijven uit handel en industrie waar logistieke processen of
projecten i.v.m. warehousing en/of transportactiviteiten zijn uitgetekend
en geïmplementeerd en waarvan de operationele uitvoering gebeurt
door eigen diensten en/of derden; kunnen inschrijven of voorgedragen
worden.
Kandidatuur indienen
‘Top Class’ betekent dat de kandidaat dagdagelijks oog heeft
voor- en bovendien hoog scoort in volgende criteria:
• Gebruik van performante-indicatoren met de
bedoeling de servicegraad steeds op een hoger
peil te brengen
• Transportoptimalisatie met oog op groenere
en duurzamere logistiek
• Transport- en warehouseveiligheid
• State of the art elektronische
communicatiemiddelen
• Belang van langere termijncontracten
• Hoge graad van partnership met klant of
dienstverlener: beschikbaarheid van gegevens,
openheid in (technische) gesprekken,
strategische samenwerking
• Opleidingsniveau van de werknemers
• Slimmere logistiek door creatievere aanpak
Beschrijf in max. 1000 woorden waarom
de kandidaat ‘Top Class’ is.

Stuur uw
kandidatuur tijdig in!
Dit kan tot uiterlijk
31 december 2014.
* per post: naar OTM,
Belgian Shippers’ Council,
Derbystraat 33B
9051 Sint-Denijs-Westrem
* per e-mail naar:
info@otmbe.org
* bijkomende inlichtingen
bij Carla Laureys op:
09/ 265 18 81
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