Bij de haven denk je misschien niet meteen
aan een werkplek, maar wist je dat er
dagelijks 385.000 mensen in en om de
Rotterdamse haven aan de slag zijn?
En dat er de komende tien jaar nog velen
banen bijkomen? Van kraandrijvers en
sleepbootkapiteins tot dataspecialisten
en adviseurs energie en duurzaamheid.

De haven van Rotterdam is dan ook een
fantastische plek om te werken en biedt een
goed toekomstperspectief voor jongeren.
Er zijn volop kansen! Bovendien is juist
opgeleid personeel een cruciale succesfactor
voor de haven.

IETS VOOR JOU?
Op de achterzijde vind je een aantal websites
op een rij om je droombaan te vinden.

1. MELD JE AAN BIJ WATERTALENT
Watertalent is een goed startpunt voor je zoektocht naar een baan in de haven. Op dit carrière- en
promotieplatform voor de haven en industrie vind je honderden vacatures in of nabij de Rotterdamse haven.
Ook interessant: schrijf je in voor de Watertalent Talentpool en krijg persoonlijk carrière-advies en workshops
om je vaardigheden bij te spijkeren. Of ga naar een ‘meet en greet’ en maak kennis met een bedrijf.
Ga naar: watertalent.nl

2. SURF NAAR EEN VACATUREBANK
Op maritiemevacaturebank.nl , een banensite voor de maritieme, offshore en energiesector, staan veel
vacatures voor de Rotterdamse haven. Ze variëren van nautische (varend en niet-varend), offshore, logistieke,
technische tot administratieve en commerciële functies.
Ook op talent-gezocht.nl vind je veel verschillende soorten vacatures. Dit is een platform voor opleidingen
en loopbanen in de haven, techniek, scheepvaart, logistiek en industrie. Via verschillende kanalen, speciale
thema’s en actieve sociale netwerken bereikt Talent Gezocht! veel werkzoekenden.

3. ZONDER OPLEIDING OF WERKERVARING AAN DE SLAG
Zonder diploma je kansen op een baan in de haven vergroten? Meld je dan aan voor project Startbaan
dat zich richt op jongeren zonder opleiding. Je volgt onder meer een opleidingsprogramma met
sollicitatietraining en neemt een kijkje bij bedrijven en plekken in de regio Rijnmond zoals de politie,
de luchthaven en de haven. Na deze kennismaking weet je beter welke mogelijkheden de haven biedt en
weet je misschien ook wel wat je zelf wilt! Na de zomer gaat het project met 40 deelnemers van start.
Ga naar: rotterdamthehagueairport.nl/projectstartbaan

4. G
 ROEI VERDER BIJ HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zelf vaak ook interessante vacatures in de aanbieding. Help jij de
haven groeien tot de beste en meest duurzame ter wereld? Wil je iets met logistiek of heb je interesse
in de techniek? Vlak bij huis of juist meer internationaal gericht? Bekijk alle mogelijkheden via:
portofrotterdam.com/vacatures

5. H
 OU DE (VOOR JOU) INTERESSANTE BEDRIJVEN IN DE GATEN
Geen vacatures online? Trek de stoute schoenen aan en stuur een open sollicitatie. Als je dat overweegt,
doe het dan op een originele manier. Want: solliciteren is opvallen. Denk eens aan een andere manier
om je cv te presenteren of stuur een videoboodschap mee. Het is ook slim om vooraf wat meer informatie
over het bedrijf en de functie te verzamelen.
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ALLE HENS AAN DEK
Jaarlijks zijn er duizenden vacatures in de haven. Door economische groei breiden veel
bedrijven uit. Ook gaan veel mensen met pensioen. Maar ook door de verdere ontwikkeling
van Maasvlakte 2 komen er de komende jaren extra banen bij nieuw te vestigen bedrijven.
Voor deze banen zoeken de bedrijven, naast mensen met een technische, maritieme of logistieke
opleiding, ook personeel met kennis van nieuwe energie en ICT. En vergeet de financiële,
administratieve en marketingfuncties niet. Er komen ook banen bij die we nu nog niet kennen!
Veel te doen dus en het is zeker dat er knappe koppen én gouden handen nodig zijn.

