
 

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

stressbestendig en 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) Finance & Control 

 

Dit ga je doen 

Tijdens jouw eerste stagedag bij RST ervaar je direct een ongekende groei. Gedurende jouw stage wordt je 

op een professionele wijze begeleid door de Controller van RST. Je takenpakket bestaat uit de volgende 

werkzaamheden: 

 gegevens uit diverse databronnen selecteren, samenbrengen, presenteren en analyseren  

(ad-hoc rapportages);  

 administratieve verwerking van facturen; 

 knelpunten in bedrijfsprocessen inventariseren en pragmatische verbeteringen voorstellen; 

 periodiek opstellen van KPI rapportages en deze van toelichting voorzien; 

 oplossen van financiële vraagstukken op operationeel niveau. 

 

De precieze werkzaamheden zullen tijdens het kennismakingsgesprek aan de orde komen, omdat dit mede 

afhangt van de dan lopende projecten. De stageperiodes starten ieder jaar in februari en september. 

 

Dit bieden wij 

Tijdens je stage bieden wij jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen als toekomstig finance professional, 

de invulling hoe jij dit gaat doen heb jij mede zelf in de hand. Er heerst een gezellige en informele werksfeer 

op de werkplek, je collega’s werken met een opendeurenbeleid en zijn bereidwillig om te helpen. Daarnaast 

bieden we je de mogelijkheid om de audits hard- en soft controls (van toepassing op F&C studenten) bij RST 



 

uit te voeren. Tevens bieden wij jou een stagevergoeding van € 450 bruto per maand (op fulltime basis) en 

mag je gratis gebruik maken van onze sportschool.  

 

Dit ben jij 

Een leergierige hbo-student die het vermogen heeft om accuraat en zelfstandig te werken. Daarnaast 

beschik je over een gezonde dosis analytisch vermogen en heb je een proactieve houding (je wilt jezelf 

ontwikkelen en bent bereid daarvoor te werken). Buiten het bovenstaande vragen wij een goede 

beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Affiniteit met en werkervaring in de haven is een 

pre. Daarnaast ben je gedurende een stageperiode van 20 weken minimaal 32 uur per week beschikbaar.  

 

Enthousiast geworden? 

Stuur dan een e-mail met je sollicitatiebrief en CV naar: n.kers@rstbv.nl 

Bel voor meer informatie voor naar Christiaan Pronk op 06-36433663 
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