
 

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 Technische Dienst zijn wij op zoek naar een: 

 

Technicus Software en Automatisering 

 
RST beschikt over een groot en divers container handling equipment park. Denk hierbij aan 
brugkranen, straddle carriers, reachstackers, emptyhandlers, etc. Als Technicus Software en 
Automatisering ben je verantwoordelijk voor de automatisering en software van het operationele 
materiaal.  
 

Je dagelijkse werkzaamheden als Technicus bestaan uit het doen van onderhoudswerkzaamheden 
aan het operationele materiaal – zowel mechanisch als elektrisch – met name op het gebied van 
automatisering en software. Daarnaast verhelp je storingen en repareer je gebreken. Je pakt hierbij 
je verantwoordelijkheid en werkt altijd conform de geldende werkinstructies, milieu- en 
veiligheidsprocedures. Je zorgt voor een veilige werkplek voor jezelf, collega’s en derden. De 
uitgevoerde werkzaamheden verwerk je vervolgens correct in het TDO-systeem, zodat dit systeem 
altijd up to date is. Daarnaast denk je mee over verbeteringen. Je signaleert en rapporteert 
belangrijke gebreken, knelpunten en/of onveilige situaties en geeft je input voor de TD-planning. 
Tevens begeleid je de technische werkzaamheden, welke worden uitgevoerd door derden.  
 

Wij vragen: 

 Minimaal een afgeronde hbo-opleiding richting Elektrotechniek/Elektronica of vergelijkbaar; 

 Ervaring met PLC-besturingstechnieken (Siemens, S7 en GE) en frequentieregelingen; 

 Kennis van gelijk- en wisselstroommotoren; 

 Gedegen kennis van TCP/IP Netwerk; 



 

 Ruime kennis van informatica;  

 Relevante ruime werkervaring in een vergelijkbare functie in een logistieke omgeving; 

 Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel de Nederlandse als Engelse 

taal;  

 Bereidheid tot het draaien van consignatiediensten.  

 

Ook net afgestudeerde hbo-ers (richting Elektrotechniek/Elektronica, TCP/IP Netwerken of 

vergelijkbaar) nodigen wij van harte uit om te reageren op deze vacature. Wij zullen zorgdragen voor 

een intern opleidingstraject, zodat je jezelf kan ontwikkelen tot een volwaardig en ervaren Technicus.  

 

Wij zoeken een flexibele, analytische, zelfstandige, gestructureerde, stressbestendige, accurate en 

proactieve collega met een dienstverlenende instelling. Onze nieuwe collega dient een echte 

teamplayer te zijn, die geen 9-tot-5-mentaliteit heeft, goed prioriteiten kan stellen en kan denken 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 de vacature van Technicus Software en Automatisering je aan en heb je vragen? Neem dan 

telefonisch contact op met Cees van Pelt (Manager Technische Dienst) 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. 

 

 

 

mailto:n.kers@rstbv.nl

