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2020/12 - Twintigste jaargang - 4 september 2020

Beurs Green 2020 afgelast

Beste Groenmail-abonnee,

wij ontvingen vorige woensdag een persbericht van de beurs Green 2020 met de mededeling dat de beurs dit jaar niet zal plaats vinden.  Dit betekent uiteraard ook dat de
1.2.Tree award niet wordt uitgereikt. 

In ons meest recente nummer van Groencontact 2020/3 werd de beurs Green, samen met de 1.2.Tree award, in de kijker gezet en vond u ook een toegangskaart
bijgevoegd. Aangezien Groencontact reeds was verzonden toen wij de afgelasting ontvingen, konden wij deze aanpassingen uiteraard niet meer doorvoeren in dit nummer
van Groencontact. Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Het persbericht van de beurs Green vindt u hieronder:

Beste bezoeker van Green, 

We hadden u graag ontvangen op dé vakbeurs voor de private en publieke groensector, en hebben vanuit de organisatie ook alles in het werk gesteld om van Green de
safest place to meet te maken. Jammer genoeg zijn er vandaag, 4 weken voor de beurs, nog te veel externe factoren die voor onzekerheid zorgen. Daarom werd gisteren
besloten Green te verplaatsen van 27, 28 & 29 september 2020 naar 25, 26 en 27 september 2022. 
Noteer dus 25, 26 en 27 september 2022 in uw agenda, we kijken er al naar uit jullie dan opnieuw te mogen ontvangen.
Tot dan! 

Het Green team
____________________________

Wij maken u hierbij ook nog graag attent op enkele vacatures in onze rubriek 'Vacatures Groendienst' die u kan terug vinden op de website van de VVOG.  

Stad Brugge
- Technisch assistent openbaar groen (D1-D3) (nog t.e.m. 7 september 2020)

Stad Lokeren
- Coördinator groendienst (B1-B2-B3) (nog tot 14 september 2020)

Stad Bree
- Werkleider (Contractueel) (nog tot 16 september 2020)

Gemeente Lille
- Beleidscoördinator groen (B1-B3) (nog tot 30 september 2020)

“Vind ons leuk op Facebook”

 De VVOG kan je ook terugvinden op Facebook.  Graag delen en ons leuk vinden.

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw
Filiep Bouckenooghe, Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Doreen Leuntjens, Dirk Neirynck, Peter Vandyck
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