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Talentvolle groentjes aan de slag bij Contargo  

Contargo ondersteunt voor het eerst de studentencompetitie 
Logistik Masters 

In samenwerking met hogescholen en studenten pakt Contargo 

het dreigende tekort aan vakkrachten en de vergrijzing binnen de 

organisatie aan. Dit jaar ondersteunt Contargo voor het eerst de 

studentencompetitie Logistik Masters van het vakblad 

VerkehrsRundschau. 

„Wij hechten veel belang aan een goed contact met hogescholen”, 

aldus Jürgen Albersmann, directeur bij Contargo GmbH & Co. KG. 

„Studenten kunnen bij ons logistiek in de praktijk leren kennen en we 

zijn op zoek naar nieuw talent om onze organisatie te versterken.” 

De studentencompetitie Logistik Masters is een van de vele projecten 

die Contargo in het kader van personeelswerving ondersteunt. Het 

bedrijf is onder meer aanwezig op bedrijfscontactdagen zoals bonding 

in Karlsruhe. Tijdens deze beurs, die in januari plaatsvond, wezen 

bezoekers via een enquête Contargo aan als het op één na 

interessantste bedrijf. 

Gezamenlijke projecten 

Om geschikt personeel te vinden, werken diverse Contargo-

vestigingen samen met regionale hogescholen. Medewerkers 

verzorgen seminars en leiden studenten rond op de 

containerterminals. Ook begeleidt Contargo regelmatig bachelor- en 

masterwerken van studenten uit diverse vakrichtingen. Regelmatig 

neemt Contargo deel aan losse projecten, waaronder dit jaar 

„TRANSFER TOGETHER - BNE / Climate Change Education“ in 

samenwerking met de hogeschool voor pedagogie in Heidelberg. 

Klassieke opleiding en duale studie 
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Naast studenten benadert Contargo ook scholieren. Op dit moment is 

vijf procent van de medewerkers binnen de organisatie een jongere in 

opleiding. Dit percentage wordt de komende jaren verhoogd naar tien 

procent. Contargo verzorgt opleidingstrajecten voor de volgende 

beroepsgroepen: administratief medewerker voor expeditie en 

logistieke dienstverlening, constructiemonteur, machine- en 

installatieoperator, vakkracht voor voorraadlogistiek en vakkracht voor 

havenlogistiek (w/m/d). Daarnaast biedt Contargo regelmatig 

studieplekken aan voor een „duale studie vakrichting logistiek“. 

Voor beide opleidingsvormen behoort Contargo Rhein-Neckar volgens 

een recent onderzoek van het magazine Capital tot de 500 beste 

opleidingsbedrijven in Duitsland. Een belangrijk criterium was 

‘doorgroeimogelijkheden van jongeren in opleiding.” Contargo biedt 

goede carrièreperspectieven. Bijna alle jongeren in opleiding worden in 

dienst genomen. Jonge talenten krijgen snel eigen projecten om 

zichzelf te bewijzen en hun ambities waar te maken. Ze worden ook 

snel voorbereid op leidinggevende functies, die Contargo bij voorkeur 

invult met eigen medewerkers. 

 

Over Contargo 
Met een jaarlijks transportvolume van 2 miljoen TEU behoort Contargo 
tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. Contargo 
integreert het containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de 
Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. De onderneming 
heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 24 containerterminals en 
zeven vestigingen in Duitsland, Nederland en België. Ze heeft eigen 
scheeps- en spoordiensten. De 1133 medewerkers realiseerden in 
2018 een jaaromzet van 534 miljoen euro: www.contargo.net. 

 

Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH 
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, Tel.: +49 621 17825 
276, hkerstgens@contargo.net 
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