
 

Vacature 
 

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

niet bang om initiatief te nemen? 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 op zoek naar een: 
 

Stagiair(e) Online Marketing & Communicatie 

 
Tijdens je stage zal je je bezighouden met de optimalisatie van de content op onze 
communicatiekanalen. Je krijgt de verantwoordelijkheid om een online communicatie- en 
marketingstrategie uit te werken. Je schrijft en plaatst content op onze website en sociale media 
kanalen en analyseert en verbetert de bestaande content. Daarnaast zal je aan de hand van data 
bekijken, hoe wij onze online marketing kunnen verbeteren.     
Tevens krijg je de mogelijkheid om een heldere communicatiestructuur neer te zetten binnen de 
organisatie (denk hierbij aan de periodieke nieuwsbrief voor alle medewerkers en het opstellen van 
templates voor presentaties, memo’s etc.).  
 

Wij zoeken: 

Een leergierige hbo-student(e) richting Marketing of Communicatie (of vergelijkbaar), met een 

creatieve mindset en een vlotte pen die zowel in het Nederlands als Engels foutloos schrijft. Je hebt 

affiniteit met en kennis van sociale media en je hebt commercieel inzicht.   

 



 

We zoeken een student(e) die in een stageperiode 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 Marketing & Communicatie 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 Nicole Kers 

(06-12254783) 

 

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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