
 
 

 

Vacature 
 

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

short sea schepen van Europa. Vanuit het dynamische 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 is sinds april 2021 onderdeel van een Britse/Amerikaanse investeringsmaatschappij, wat een nieuwe 

impuls zal geven in de verdere ontwikkeling van de terminal, waarbij RST vanuit een autonome positie zal 

blijven 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 terminal is 24/7 te bereiken en het just-in-time principe maakt het 

mogelijk om de lading kort voor vertrek aan te leveren. 

 

Voor onze IT afdeling zijn wij op zoek naar een: 

 

Business Application Consultant  
 

Als Business Application Consultant ben je verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van 

ons nieuwe Terminal Operating System (TOS). TOS is de backbone van onze moderne container terminal 

en hierdoor draag je bij aan het optimaal aansturen van de operatie, correcte administratie van onze 

dienstverlening en klantcommunicatie. Dit betreft onder andere: 

 

-  Geautomatiseerde gate; 
-         Aansturing (remote operated) kranen; 
-          Yard/Vessel planning; 
-          Connecties met de buitenwereld (Portbase, klanten, Douane); 
-          Facturatie; 
-          Reporting en BI. 

 

Je ondersteunt de business in het gebruik van de software en begeleidt de ontwikkeling van software 
richting leverancier en de interne organisatie. Daarnaast registreer en beheer je issues, documentatie en 
werkinstructies en verzorg je software testing en user trainingen.  
 
Als Business Application Consultant ben je ook betrokken bij het change en verbetermanagement van de 
organisatie. Operational Excellence is enorm belangrijk voor RST en hier spelen wij - als IT afdeling zijnde - 
een belangrijke rol in. Je komt te werken in een enthousiast en jong team en zal rapporteren aan de 
Teamleider IT Applicaties. 



 
 

Wij vragen: 

 Minimaal een afgeronde hbo-opleiding richting IT of vergelijkbaar; 

 Werkervaring in de sector en/of met IT projecten is een pre;  

 Affiniteit met de haven en logistiek; 

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

 
Wij zoeken een flexibele, enthousiaste en communicatief sterke collega. Onze nieuwe collega dient 
daarnaast een echte teamplayer te zijn, die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft!  
 

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 Dick Kremer 

(Teamleader IT) via 010-2942508. 

 

Je sollicitatie - in de vorm van je motivatiebrief en CV - ontvangen we graag per e-mail via n.kers@rstbv.nl. 

 

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure. 

 

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

 


