De Wereldhavendagen is een jaarlijks maritiem evenement in de haven en het centrum van Rotterdam. Er zijn
spectaculaire demonstraties op de kade en het water, er kunnen schepen bezichtigd worden en er gaan
interessante excursies de haven in. Het evenement trekt normaliter honderdduizenden bezoekers en is
daarmee het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. Na een online editie in 2020, werden dit
jaar alle kansen benut, om in de haven en in de stad weer enkele activiteiten te organiseren.
Zo werd de haven van Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen het decor van een bijzondere editie. Binnen de
gestelde corona-maatregelen kon het publiek kennis maken met de kansen en mogelijkheden die de haven
biedt.
Het evenement ging op vrijdag van start met het scholenprogramma ‘De haven komt naar je toe!’. Op deze dag
ontvingen scholieren van basis- en voortgezet onderwijs op een laagdrempelige manier informatie over de
haven. Zij bezochten onder andere de schepen van de Koninklijke Marine, die verder het hele weekend open
waren voor het publiek en werd op de kade uitleg gegeven over diverse aspecten van de Koninklijke Marine. In
de Schiecentrale puzzelden tientallen teams zich een weg door de ‘Real Life Game – Port Edition’ en vanaf het
Willemsplein vertrokken talloze excursies, vaartochten, fiets- en wandeltours het havengebied in. Om een
groter publiek te bereiken, was een deel van het programma ook online te volgen. Zaterdagmiddag zagen velen
online hoe ’s werelds grootste containerschip Ever Ace in de haven afmeerde. En op zaterdagavond was er een
online-havenshow.
Volgend jaar hoopt Stichting Wereldhavendagen weer een normale editie te kunnen organiseren. Omdat het
dan een jubileum editie betreft, hoopt de organisatie dan weer als vanouds veel mensen te mogen ontvangen.

Als stagiair ben je onderdeel van het kernteam van de Wereldhavendagen. Het kernteam draagt zorg voor de
jaarlijkse totstandkoming van de Wereldhavendagen. Je maakt de drukke, hectische periode in de maanden
voor het evenement mee en beleeft op een bijzondere wijze het evenement aan de organisatiekant. Je verricht
allerlei taken binnen de organisatie, die op dat moment belangrijk zijn.

Jouw taken bestaan voornamelijk uit:
• Algehele ondersteuning van het kernteam waar en wanneer nodig; zoals het draaiboek (helpen)
ontwikkelen, communiceren met klanten / relaties en bezoekers en de info-mailbox bijhouden, lezen en
beantwoorden en het algemene telefoonnummer beheren;
• Ondersteuning bij voorbereiding en uitvoering van de verschillende programmaonderdelen van de
Wereldhavendagen;
• Bij goed functioneren kun je ook eigen (deel)projecten en verantwoordelijkheden krijgen.

Je werkt accuraat, hebt organisatietalent en kennis van Microsoft Office programma’s (Excel, Word,
Powerpoint), toont initiatief, bent resultaatgericht en stressbestendig en beschikt over een goede Nederlandse
spreek- en schrijfvaardigheid. Tevens heb je een dienstverlenende houding. Je kunt (zakelijk) omgaan met
allerlei soorten mensen op verschillende niveaus en van verschillende typen organisaties. Affiniteit met
evenementen, de haven van Rotterdam en de stad Rotterdam is gewenst.

In verband met de looptijd van het evenement gaat de voorkeur uit naar een stagiair die beschikbaar is van mei
t/m september 2022 (de eerste maanden voor 32 uur per week, in de weken rondom het evenement volle
inzet, dus 40 uur per week). Er wordt wel flexibiliteit verwacht, o.a. dat je de productieweek en het gehele
weekend van de Wereldhavendagen beschikbaar bent. Daarnaast komt het voor dat er in de drukke periode
ook ’s avonds wordt gewerkt (bijvoorbeeld tijdens de crewbijeenkomst). Mocht bovenstaande stageperiode

niet (helemaal) overeenkomen met de stageperiode vanuit jouw opleiding, laat het dan weten. Een andere
looptijd is bespreekbaar. Voor de maanden waarin je stage loopt, krijg je uiteraard een stagevergoeding.

Het team dat jaarlijks de Wereldhavendagen organiseert, bestaat uit vier vaste medewerkers die samen met
diverse samenwerkingspartners en stagiaires ieder jaar vol enthousiasme het evenement organiseren. Het
team is in dienstverband bij Stichting Wereldhavenfestival Rotterdam (Stichting Wereldhavendagen). De
hoofdsponsors- en partner zijn: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Rotterdam Festivals en Koninklijke Marine.
Daarnaast wordt intensief samengewerkt met A Bunch of Choices, medeoprichter van de Wereldhavendagen
Academy. De Wereldhavendagen Academy is de schakel tussen onderwijs en Stichting Wereldhavendagen. Het
doel is om jongeren aan boord van de Wereldhavendagen het beste uit zichzelf te halen en zich verder te
ontwikkelen onder begeleiding van ervaren krachten in de organisatie. Dit doet de stichting in samenwerking
met onderwijsinstellingen, leveranciers en partners van het evenement. Daarmee verbindt en versterkt de
Wereldhavendagen Academy jong talent, onderwijs en de Wereldhavendagen.
Voel jij je aangesproken en kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Stuur dan je CV met motivatiebrief
naar Lu Morais, projectcoördinator bij A Bunch of Choices: lu@abunchofchoices.nl. Voor meer vragen kun je
natuurlijk ook even bellen: 06-33302149.

