
Mainport Rotterdam is  
een fantastische plek om te werken  

en biedt jongeren een uitstekend  
toekomstperspectief 

Ook de komende jaren komen er opnieuw banen bij en groeit de 
vraag naar goed opgeleide medewerkers. Maar lang niet voor  
alle jongeren is duidelijk welke mooie loopbaanmogelijkheden de 
Rotterdamse haven biedt. Mainportdotz vergroot de zichtbaarheid 
van de haven bij jongeren op een manier waar zij voor open staan. 
Mainportdotz maakt jongeren enthousiast voor technisch, logistiek 
en haven gerelateerd onderwijs en voor een baan in de haven.



Mainportdotz bereikt jongeren op unieke wijze via een 

netwerk van interactieve touchscreens. Mainportdotz 

zijn digitaal, innovatief, opvallend, actueel, flexibel en zo 

groot als een tennisbal. Ze presenteren actueel nieuws, 

opleidingsinformatie, stages, vacatures en bedrijfs- 

gegevens. De ‘dotz’ bevatten tekst, beeld en video. 

De getoonde informatie op het scherm is overdraagbaar 

naar smartphones via het mobiele platform 

en de app waar alle detail- en contactinformatie beschikbaar is.

Mainportdotz zijn aandachtstrekkers. U kunt uw eigen dotz 

eenvoudig online aanpassen en zo inspelen op uw eigen  

situatie. Plaats uw organisatieprofiel, actuele stages of  

upload die leuke bedrijfsvideo, het kan allemaal! 

Meedoen

Meld ook uw organisatie aan voor Mainportdotz. U ontvangt bij deelname één dot voor een dynamisch 

bedrijfsprofiel met een koppeling naar het mobiele platform. Deelnemende bedrijven mogen doorlopend 

vijf stage/vacature-dotz publiceren. U kunt via een eigen account inloggen en uw dotz aanmaken,  

publiceren en aanpassen.

Mainportdotz wordt mede mogelijk gemaakt door 
Deltalinqs, RDM Campus, Albeda en EIC Mainport 
en is een concept van Portstream Media. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen via de onder-
staande contactgegevens.

Tarieven per bedrijfsprofiel

1 jaar: € 1.500,-

2 jaar: € 2.500,-

4 jaar: € 3.500,-

Optionele diensten

Extra dot: €   75,- kwartaal

Content-publishing: €   75,- per dot

Bedrijfsprofiel op talent-gezocht.nl: € 595,- per jaar i.c.m 

gratis stages plaatsen

Vacature op talent- gezocht.nl: € 225,- per 6 weken

Video- productie: op aanvraag
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