
 

Vacature 
 

Ben jij op zoek naar een dynamische en veelzijdige stageplaats binnen de Rotterdamse haven? Wil jij 

een stage vervullen waarbij jij echt een steentje bijdraagt binnen de organisatie? Dan is een stage bij 

Rotterdam Short Sea Terminals (RST) iets voor jou! 

 

Rotterdam Short Sea Terminals BV (RST) is de grootste dedicated container op- en overslag terminal voor 

short sea schepen van Europa. Vanuit het dynamische hart van de Rotterdamse haven (Waal-Eemhaven) 

worden containers op efficiënte wijze verwerkt. Daarmee vervult RST een belangrijke hub-functie voor 

havens en ruim 200 bestemmingen binnen West-Europa (met name het Verenigd Koninkrijk en Ierland), 

Zuid-Europa, Noord-Afrika, Scandinavië, de Baltische staten en Rusland. Jaarlijks worden met 350 

medewerkers circa 750.000 containers overgeslagen via schip, barge, trein of truck. 

 

RST is sinds april 2021 onderdeel van een Britse/Amerikaanse investeringsmaatschappij, wat een nieuwe 

impuls zal geven in de verdere ontwikkeling van de terminal, waarbij RST vanuit een autonome positie zal 

blijven opereren. 

De operatie van RST is zeer klantgericht. Naast overslag biedt RST depotfaciliteiten (lege containers 

kunnen worden gereinigd en gerepareerd waardoor klanten altijd de beschikking hebben over 

ladingwaardige containers), de terminal is 24/7 te bereiken en het just-in-time principe maakt het 

mogelijk om de lading kort voor vertrek aan te leveren. 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 
 

Afstudeerstagiair(e) Commercie 

De opdracht is het onderzoeken van het business model van RST. Het uitvoeren van een 

concurrentieanalyse en prijsstrategie is hierbij essentieel. In de markt waarin RST opereert is een analyse 

noodzakelijk om concurrerende short sea terminals (onder andere in Rotterdam, Moerdijk, Amsterdam, 

Vlissingen en Antwerpen) en short sea rederijen in kaart brengen. Het doel hiervan is RST in staat te 

stellen om in te kunnen spelen op mogelijke kansen en bedreigingen en om de positie van RST in de 

toekomst te versterken.  

Wij zoeken: 

Een enthousiaste, zelfstandige en gemotiveerde hbo-student(e) richting Commerciële Economie (of 

vergelijkbaar). Je hebt affiniteit met de haven/logistiek. Goede beheersing van de Engelse taal is een 

pre.    

 

We zoeken een student(e) die in zijn/haar afstudeerperiode van 20 weken minimaal 32 uur per week 

beschikbaar is. 

 



 

Wij bieden: 

Een afwisselende en zelfstandige stageplaats in een dynamische organisatie, waar een gezellige en 

informele werksfeer heerst en collega’s bereid zijn om je te helpen. Tijdens je stage bieden wij je de 

mogelijkheid om je te ontwikkelen tot een toekomstig professional. Vanzelfsprekend bieden wij je 

ook een marktconforme stagevergoeding. 

 

Enthousiast geworden? 

Spreekt de stageplaats je aan en heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met Olle Antheunis 

(06-23022179). 

 

Je sollicitatie in de vorm van je motivatiebrief en CV ontvangen we bij graag per e-mail op 

n.kers@rstbv.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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