
 

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. 

 

Wij zoeken nieuwe collega’s die opgeleid willen worden tot of ervaring hebben als: 

 

Operationeel Terminal Medewerker 
 

met één of meer van de navolgende taken: 

Terminal Trekker Chauffeur 

Empty Handler Chauffeur 

Reach Stacker Chauffeur 

Straddle Carrier Chauffeur 

 

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan - na het met goed gevolg afronden van de benodigde  

opleidingen - onder andere uit: 

 het verplaatsen van containers over korte afstanden met divers terminal equipment aan 

de hand van instructies van logistiek planners en het Terminal Operating System; 

 het controleren/signaleren van ladingseenheden op bijzonderheden zoals: schades, 

lashing, securing en gevaarlijke stoffen; 

 werken met andere transport- en hefwerktuigen (mits je hiervoor bent opgeleid). 

 

Je pakt bij je werkzaamheden altijd je verantwoordelijkheid en werkt altijd conform het 

geldende verkeersreglement, de werkinstructies en de milieu- en veiligheidsprocedures. Je 

zorgt voor een veilige werkplek voor jezelf, collega’s en derden. 

 



 

Als je nog geen ervaring of niet voldoende ervaring hebt dan volg je bijbehorende 

opleidingen. Deze zullen deels door RST en deels door een externe partij verzorgd worden. 

 

Kortom een uitdagende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden in een dynamische 

omgeving. 

 

Wij zoeken collega’s die: 

 minimaal beschikken over MBO 2 werk- en denkniveau; 

 leergierig zijn; 

 beschikken over goede communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als 

Engelse taal; 

 in bezit zijn van een geldig rijbewijs B; 

 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen bij indiensttreding; 

 flexibel, collegiaal, stressbestendig en accuraat zijn; 

 beschikken over de kwaliteit om ook onder tijdsdruk zorgvuldig en veilig te blijven werken; 

 onregelmatig willen werken in zowel de dag- als avonddiensten en circa 1x per 3 weken 

werken op zaterdag. 

 

We bieden: 

 een opleiding en functie met veel uitdagingen en mogelijkheden; 

 eventueel doorgroeimogelijkheden naar de functie van Kraanmachinist; 

 een zeer goed salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. een 13e maand. 

 

Enthousiast geworden? 

Spreekt deze vacature je aan en wil je solliciteren? Dan ontvangen we graag je sollicitatie in 

de vorm van je motivatiebrief en CV per e-mail op n.kers@rstbv.nl. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure of aansluitend aan de 

opleidingsperiode plaatsvinden. 

 

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