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tekst Nathalie Montfoort beeld Jong Havenvereniging

Jong Haventalent 2015

DE ZOEKTOCHT

IS WEER BEGONNEN…
Rik Pek, Marie-Louise
Vlaming, Jacob Bac, Zekiye
Yilmaz en Onno de Jong. Zij
werden de aflopen jaren
gebombardeerd tot Jong
Haventalent. Wie wordt hun
opvolger?

J

ong Havenvereniging zoekt een
nieuwe ambassadeur voor jon
geren in de haven. De verkiezing
Jong Haventalent is bedoeld voor be
trokken, talentvolle professionals met
een visie op de Rotterdamse haven en
de ambitie om daar iets mee te doen. De
winnaar is een jaar lang de ambassa
deur en het rolmodel voor jong talent
in de haven. Bovendien krijgt het Jong

Haventalent de kans zich persoonlijk
te ontwikkelen. Als Jong Haventalent
ben jij de spreekbuis van young profes
sionals in de haven. Je laat het geluid
van de haven horen, je werkt mee aan
het binden van stad en haven en je
boeit, bindt en behoudt jongeren voor
de haven. Ben je nog geen 35 en past
de titel jou als gegoten, of ben je van
mening dat een collega daar zeker voor
in aanmerking komt, laat dan van je
horen.
Alle potentiële kandidaten voor deze
titel worden aan de tand gevoeld door
een deskundige jury bestaande uit
onder andere (voormalige) Jong Ha
ventalenten en Havenmannen van het
Jaar. De drie beste gaan door naar de
verkiezingsavond op 11 juni, tijdens
het Rotterdams Havenevenement.

•

Wat doen de talenten nu?
Dat de titel Jong Haventalent zeker niet
slecht is voor je cv, bewijzen de vorige
winnaars. Rik Pek is tegenwoordig general manager bij Broekman Logistics, daar
werkte hij ook toen hij gekozen werd tot
talent van het jaar. Marie-Louise Vlaming
is van het vijftal het ‘verst’ gekomen, zij
werkt in Perth, als land transport supervisor bij Shell Australia. Destijds was ze
manager operationele dienst bij Vopak in
Vlaardingen. Jacob Bak is nu senior project manager bij Havenbedrijf Rotterdam.
Zekiye Yilmaz werkte bij Evergreen en is
nu business trainee Newport Tank Containers. Onno de Jong, de meest recente
winnaar en huidige ambassadeur van de
haven, is nog steeds onderzoeker bij de
Erasmus Universiteit.

Alle motivaties mogen naar:
jong@havenverenigingrotterdam.nl. En wie
weet ben jij, of is jouw collega, straks het Jong
Haventalent 2015.
Marie-Louise Vlaming

Together, we can drill
for oil. And take care of
pumping, transporting
and processing.

Onno de Jong

Jacob Bac

Parker is word leader in motion and control
technologies. Parker has the most complete product
portfolio for the oil and gas industry. Our products
and services ﬁnd their way to drilling platforms,
drilling systems, tools, (dredging) ships and many
other applications. With our technologies ﬁltration,
ﬂuid and gas handling, hydraulics, pneumatics and
process control we are represented wherever motion
and control is required.

follow us:

Zekiye Yilmaz
Rik Pek

www.parker.nl
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