
 
 

 

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 de Technische Dienst zoeken wij een: 

 

Administratief Medewerker voor 40 uur/week 

 
RST beschikt over een groot en divers container handling equipment park. Als medewerker van de 

Technische Dienst draag je samen met collega’s zorg voor het optimaal laten functioneren van alle 

onderdelen hiervan.  

 

Als eerste aanspreekpunt voor zowel de TD-medewerkers, bezoekers als leveranciers ben je de spil 

van de afdeling. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende taken waarmee je de 

Technische Dienst administratief kunt ondersteunen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

 

 Het aanvragen van offertes en plaatsen van opdrachten bij leveranciers; 

 Administratieve afwikkeling van opdrachten (factuurcontrole, registratie in inkoop & financiële 

administratie en digitale archivering); 

 Beheer, uitgifte en eerste afspreekpunt voor werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 

voor de volledige organisatie; 

 Coördinator/contactpersoon voor afvoer van het bedrijfsafval in samenwerking met DCMR en het 

afvalverwerkingsbedrijf; 

 Registratie van verlof en overwerk voor TD-medewerkers; 

 Secretariële ondersteuning van de TD-Manager; 

 Beheer van het brandstofsysteem bestaande uit het opstellen van rapportages, beheer en uitgifte 

van digitale brandstofsleutels; 

 Coördinatie en organisatie van trainingen voor TD-medewerkers; 



 
 Administratieve ondersteuning voor de City Terminal Coöperatie (opdrachten, facturen, 

correspondentie). 

 

Wij vragen: 

 Minimaal een MBO-4 diploma en minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

 Ruime kennis van Microsoft Office; 

 Sterke communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels. 

 

Wij zoeken een flexibele, zelfstandige, accurate, stressbestendige en proactieve persoonlijkheid met 

een dienstverlenende instelling. Onze nieuwe collega dient een echte teamplayer te zijn, die goed 

prioriteiten kan stellen en denkt in oplossingen. 

 

Wij bieden: 

 Een afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door 
grote mate van betrokkenheid. Je komt te werken in een gezonde organisatie waar een plezierige 
werksfeer heerst;  

 Een goed salaris en een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e 
maand en een ruim aantal verlofdagen. 

 

Enthousiast geworden? 

Spreekt deze vacature je aan en heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met Cees van Pelt 

(TD-Manager) via 06-53850256. 

 

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

n.kers@rstbv.nl. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

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