
 
 

 

Vacature 
 

Rotterdam Short Sea Terminals BV (RST) is de grootste dedicated op- en overslag terminal voor short sea 

schepen van Europa. Vanuit het hart van de Rotterdamse haven (Waal-Eemhaven) worden containers op 

efficiënte wijze verwerkt. Daarmee vervult RST een belangrijke hub-functie voor havens en ruim 200 

bestemmingen binnen West-Europa (met name het Verenigd Koninkrijk en Ierland), Zuid-Europa, Noord-

Afrika, Scandinavië, de Baltische staten en Rusland. Jaarlijks worden met 350 medewerkers circa 750.000 

containers overgeslagen via schip, barge, trein of truck. 

 

RST zal binnen afzienbare tijd onderdeel zijn van een Brits/Amerikaanse investeringsmaatschappij. RST zal 

na overname vanuit een autonome positie opereren. 

De operatie van RST is zeer klantgericht. Naast overslag biedt RST-depotfaciliteiten (lege containers 

kunnen worden gereinigd en gerepareerd waardoor klanten altijd de beschikking hebben over 

ladingwaardige containers), de terminals zijn 24/7 te bereiken en het just-in-time principe maakt het 

mogelijk om lading kort voor vertrek aan te leveren. 

 

Voor opvolging van onze huidige IT Manager zijn wij op zoek naar een: 

 

IT Manager 
 

Als IT Manager ben je verantwoordelijk voor alle IT gerelateerde zaken voor de volle breedte van RST. 

Deze volle breedte reikt van de automatisering van onze containerterminal tot en met de 

kantoorautomatisering. Als IT Manager bij RST heb je een unieke kans om op strategisch niveau te 

opereren en impact te hebben op de groei van RST waarbij je tevens nauw betrokken bent bij de 

dagelijkse bedrijfsvoering. Je rapporteert aan de CEO en maakt onderdeel uit van het Management Team 

van RST. 

 

De belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden van deze functie zijn:  

 Grootschalige en complexe IT-projecten en migraties. 

 Borging continuïteit en kwaliteit van de technologische infrastructuur, geautomatiseerde 

informatievoorziening en de IT-servicedesk op systeem- en applicatieniveau. 

 Het IT-team dat bestaat uit in totaal 11 vaste systeem- en applicatiebeheerders. 

 Externe IT-dienstenleveranciers. 

 IT-innovatie, advies en beleidsontwikkeling. 

 Beheer en onderhoud van systemen op basis van prestatienormen en verwerking en oplevering van 

gegevens uit deze systemen (Reporting en Power BI). 

  



 
 

 

 

 

 

 Cybersecurity: beleidsontwikkeling en bevordering van security awareness binnen RST. 

 IT-budget. 

 Systeemdocumentatie en borging van de juiste toepassing van gebruikersprocedures.  

 

Wij vragen: 

 Minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding richting IT of vergelijkbaar. 

 Minimaal 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie inclusief de leidinggevende 

verantwoordelijkheid. 

 Aantoonbare ervaring met grootschalige en complexe IT-projecten. 

 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift. 

 Niet bang voor verantwoordelijkheid. 

 Flexibel ingesteld en klaar voor een nieuwe uitdaging. 

 Ervaring met een Terminal Operating System (TOS) is een pre. 

 

Wij bieden: 

 Een dynamische omgeving, een strategische functie en een Management Team positie. 

 Een arbeidsvoorwaardenpakket dat bestaat uit onder meer een leaseauto, een 13e maand, een 

pensioenplan op basis van beschikbare premieregeling, uitstekende collectieve verzekeringen en 

overige secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Enthousiast geworden? 

Spreekt deze vacature je aan en heb je vragen? 

Neem dan telefonisch contact op met Carolina Broos (HR Manager) via 06 121 66 846. 

 

Je sollicitatie - in de vorm van je motivatiebrief en CV - ontvangen we graag per e-mail via 

c.broos@rstbv.nl. 

 

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


