> vijf vragen aan

TEKST & BEELD NATHALIE MONTFOORT

Ana Duškov
Tijdens het Rotterdams Havenevenement in juni
werd Ana Duškov (24) uitgeroepen tot Jong
Haventalent. Ze is management trainee bij
Hutchison Ports ECT Rotterdam.

Even terug naar het moment: wat
ging er door je heen toen jouw
naam werd genoemd als Jong
Haventalent?
Ik had er gelijk veel zin in! Misschien
was het pure adrenaline, maar ik
dacht: oké, let’s do it. Hoe? Geen
idee! Deze zomer ben ik naast mijn
werk langzaam bezig geweest met
richting te geven aan mijn jaar als
Jong Haventalent. Ik werd uitgenodigd
voor leuke evenementen, heb al veel
mensen ontmoet en heb gepraat met
oud-winnaars om te kijken waarvoor ik
me het best kan gaan inzetten.

En wat wordt het?
Er spelen twee grote thema’s op dit
moment: duurzaamheid en innovatie.
In richt me het liefst op dat laatste. Bij
ECT houd ik me op dit moment bezig
met het digitaliseren van de informatievoorziening, erg interessant. In alle
sectoren zie je grote veranderingen,
ook in de haven. Maar de mens blijft
centraal staan. Ondanks de automatisering zijn er nog steeds mensen nodig
in de haven, maar ook een ander soort
mensen: it’ers, techneuten. Daar moet
de focus op liggen. Logistiek opgeleide
mensen weten Rotterdam al wel te
vinden, nu de technische nog. Hier zijn
zoveel mogelijkheden en kansen.

Hoe wil je dat gaan doen?
Door ze de haven te laten zien. Ik denk
nog na hoe. Filmpjes, een tour, bedrijfsbezoeken... Ik heb nog even om met
een plan te komen. Kijk, studenten van
de TU Delft weten de Rotterdamse haven nog wel te vinden. Maar de vijver is
groter: op de technische universiteiten
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van Twente en Eindhoven loopt ook genoeg potentieel rond. Hen wil ik gaan
bereiken. De havenbedrijven moeten
zichtbaarder worden. De haven moet
laten zien wat voor uitdagingen er
liggen en wat voor banen er zijn. Het
moet concreter dan ‘we hebben it’ers
nodig’.

Hoe kwam je zelf terecht in de
haven?
Door ECT. Drie jaar geleden kwam ik
voor het eerst in de haven, bij een
bezoek aan Hutchison Ports ECT
Rotterdam. Ik studeerde Economie en
op een gegeven moment moet je je
specialiseren. Het bedrijfsbezoek aan
ECT vond ik zó interessant. Het is een

enorme internationale wereld, die ik
nog niet kende. Ik was direct verkocht
en wist: dit wordt mijn werkterrein. Ik
ben nu ruim anderhalf jaar management trainee en het bevalt enorm.

Wat vind je zo leuk aan de haven
als werkterrein?
Voor mij toch wel het internationale
aspect en het feit dat er heel veel kan.
Met een goed verhaal kom je ver. We
zijn nog lang niet bij de eindstreep van
alle processen. Het kan nog beter, slimmer en efficiënter. Genoeg uitdagingen
dus en als ik ergens van houd, dan is
het van een uitdaging. En verder krijg ik
nog steeds een wauw-gevoel als ik de
terminal op rij. <

Vanaf het eerste containerschip dat Europa bezocht is
Hutchison Ports ECT Delta het gezichtsbepalende containeroverslagbedrijf van de Rotterdamse haven. Tijdens de
Wereldhavendagen zijn er acht excursies naar ECT. Enorme
containerschepen die wel 20.000 containers kunnen vervoeren,
liggen hier aan de kades. De schepen worden geladen en
gelost met de modernste technieken en automatisch gestuurde voertuigen.

