
VACATURE 

Kom jij ons team versterken? Ben jij op zoek naar een nieuwe gave functie in de
communicatie? Heb je nu zo'n 1 tot 2 jaar ervaring in dit mooie vak en ben je toe aan een
volgende stap? Wij zoeken een communicatie medewerker om samen met het team de
kennis van SmartPort breed te delen en zo de innovatie van de haven van Rotterdam te
versnellen.

vacature communicatie medewerker 24 - 32 uur

SmartPort is de kennishub van de Rotterdamse haven. Wij zijn een
samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam,
Deltalinqs, TNO, Deltares, MARIN, TU Delft, de Erasmus Universiteit
Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Het doel van SmartPort is
om het havenbedrijfsleven aan te jagen vragen van de toekomst
gezamenlijk te onderzoeken in samenwerking met de wetenschap
en TO2 instellingen. Wij inspireren en verbinden het
havenbedrijfsleven met de wetenschap en de overheid, en wij
organiseren en financieren wetenschappelijk onderzoek. Zo leveren
wij de juiste investeringskennis voor de haven in 2030-2050+. Hierin
ligt de focus op innovatie versnelling van de energietransitie,
digitalisering en automatisering van de Rotterdamse haven. 

HBO werk- en denkniveau
minimaal 1 jaar ervaring in een communicatie functie 
een creatieve enthousiasteling met een gezond gevoel voor
humor en niet bang om een geintje in de groepsapp te gooien
kan relativeren en goed omgaan met ad-hoc werkzaamheden,
weet wanneer de schouders eronder moeten
affiniteit innovatie met de Rotterdamse haven is een pré en
anders maken wij je graag heel snel wegwijs
affiniteit met het organiseren van events is een pré
spreekt en schrijft vlekkeloos Engels en Nederlands 

Wij vragen

Team
Je komt te werken in een jong dynamisch klein team van zo’n 8 collega’s.
Je draagt graag je steentje bij als het gaat om de communicatie van onze
onderzoeken. Humor, zelfredzaamheid en flexibiliteit staan voorop bij
Team SmartPort. Wij werken vanuit eigen verantwoording met een flinke
dosis vrijheid en gaan ervan uit dat jij dat ook graag doet en kan. 



een 24 – 32 urige werkweek (maandag is een werkdag). Verder is je
tijd flexibel te verdelen over de overige dagen. 
salarisindicatie: bruto €2.700 – €3.200 o.b.v. een 40 uur,  afhankelijk
van jouw ervaring
samenwerken binnen een jong, dynamisch en energiek team, waar
teambuilding een belangrijk onderdeel is van onze interne
communicatie.
je hebt regelmatig contact met de communicatieverantwoordelijken
van onze samenwerkende partners: 
ruimte om verder te groeien en jouw steentje bij te dragen aan de
energietransitie.

Wat bieden wij

Zijn wij op zoek naar jou?
Stuur dan je CV en motivatie op eigen creatieve wijze tot 16 mei naar communicatie@smartport.nl. Heb je vragen?
Stel ze gerust aan Nikki op ten Berg, communicatieadviseur bij SmartPort nikki.op.ten.berg@smartport.nl

je draagt bij aan en ondersteunt bij de ontwikkeling en
implementatie van de communicatiestrategie
je bouwt (online) content voor onze externe communicatie
je zorgt voor content planning en beheer van onze social media
kanalen 
je organiseert mede de SmartPort events zoals het jaarlijkse grote
event, de SmartPort Summit.  
je denkt mee in de participatie en uitvoering van partner events 
samen met onze office manager zorg je voor een up to date
beheer en implementatie van ons CRM-systeem. 
je bent back up voor de communicatieadviseur in relatiebeheer en
het onderhouden van contacten met de pers
je zorgt voor een actieve website en bent bewaakt het gebruik van
onze huisstijl. 
je denkt mee in de activiteiten die bijdragen aan het versterken
van ons team en ons imago (employee engagement) 

Wat ga je doen?
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