
 

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 800.000 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 ter versterking van ons team een:  
 

Dispatcher (Logistiek Medewerker) 
 
In deze functie is het aan jou om alle bewegingen op de terminal te controleren en te coördineren, 

zodat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt.  

Je dagelijkse werkzaamheden als Dispatcher bestaan uit het aansturen of inplannen van vervoer voor 
de containers die verplaatst dienen te worden op de terminal. Samen met de operationele collega’s 
zorg je voor een efficiënte en effectieve afhandeling van alle containerstromen op de terminal. Je 
draagt zorg voor een goede communicatie tussen de verschillende logistieke - en operationele 
afdelingen. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden pak je je verantwoordelijkheid en werk je altijd 
conform de geldende werkinstructies, milieu- en veiligheidsprocedures. Je zorgt voor een veilige 
werkplek voor jezelf, collega’s en derden. Daarnaast denk je mee over verbeteringen binnen de 
processen op de terminal. 
 
Wij vragen: 

• minimaal een afgeronde HBO opleiding; 

• minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie; 

• goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel de Nederlandse als Engelse 
taal;  

• bereidheid tot het werken in een onregelmatig rooster waarvan avonden, nachten maar ook 
weekenden deel uit kunnen maken (dag-avond (met regelmatig een zaterdagdienst) of 
volcontinu). 

 
Wij zoeken een flexibele, stressbestendige, accurate, gestructureerde en oplettende collega met een 
groot probleemoplossend vermogen. Onze nieuwe collega dient een echte teamplayer te zijn, die 
geen 9 tot 5 mentaliteit heeft!  
 



 
 
We bieden: 

• een afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door 
grote mate van betrokkenheid.  

• een goed salaris (€ 2.050,- tot 3.600,- bruto per maand) met een ploegentoeslag van 11 - 30% 
(afhankelijk van het rooster) en een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 
een 13e maand en 25 verlofdagen. 

 
Enthousiast geworden? 
Spreekt de vacature van Dispatcher je aan en heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met 
Ab Vroege (Teamleader Logistiek) via 06-10962844. 
 
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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