
 
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 zijn ter vervanging op zoek naar een:  

Manager Logistics  

 
Wat ga je doen? 

Je bent onderdeel van het uitvoerende deel van het terminal management samen met de Manager 

Operations en de Manager Technische Dienst. Je rapporteert - als Manager Logistics -  Senior 

Manager Operations en je bent lid van het Management Team van RST. 

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en het functioneren van alle plannings- en 

administratieteams, welke 24/7 op de terminal actief zijn (Yard Planning, Berth Planning, Resource 

Planning, Data Control & Gate en Customs). Je stuurt deze teams aan op basis van een aantal KPI’s en 

neemt de moeilijke beslissingen voor deze afdelingen. Je draagt zorg voor de goede contacten met 

klanten en andere stakeholders (bijvoorbeeld de Douane en Portbase) en je bent continu bezig met 

het stroomlijnen en verbeteren van de plannings- en dataprocessen op de terminal, waarbij kosten 

en servicelevel je belangrijkste drijfveren zijn. Je acteert proactief om deze samenwerking continu te 

verbeteren en je weet wat er speelt in de short sea container markt en speelt in op de markt- en 

klantontwikkelingen. Daarnaast treedt je op als sparringpartner van de IT afdeling, om prioriteiten in 

de ontwikkeling van TOS (Terminal Operating System) en de andere belangrijke systemen te bepalen. 

Wij vragen: 

• minimaal een afgeronde HBO opleiding richting logistiek; 

• minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar in een management functie in de logistieke sector 

(bij voorkeur bij een haven gerelateerde organisatie); 



 
• affiniteit met IT en data-analyse (PowerBI, MS Excel);   

• kennis en ervaring met verbetermethodieken, bijvoorbeeld Lean, Continuous Improvement en 

Operational Excellence;  

• geen 9-17 mentaliteit (de teams die je aanstuurt, werken 24/7); 

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

taal;  

• kennis van projectmanagement methoden en technieken. 

 

Wij zoeken een collega, die stressbestendig en proactief is, denkt in oplossingen en niet bang is om 

beslissingen te nemen. Onze nieuwe collega dient een echte teamplayer en verbinder te zijn! 

 

Wij bieden: 

• een afwisselende en leidinggevende functie in een dynamische organisatie, die zich kenmerkt 

door grote mate van betrokkenheid.  

• een goed salaris en een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e 

maand en leaseauto. 

 

Enthousiast geworden? 

Spreekt de vacature van Manager Logistics je aan en heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op 

met Jeroen Zwijnenburg (Senior Manager Operations) via 010-2942449. 

 

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

n.kers@rstbv.nl. 

 

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

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