
 

 

 

 
 

 

RST zoekt voor versterking van haar afdeling Human Resources Management een 

Opleidingscoördinator 

 
Wat verwachten wij van de Opleidingscoördinator? 

Het doel van de functie is tweeledig. Enerzijds bewaak en identificeer je de opleidingsnoodzaak en 

-behoefte binnen RST en zorg je voor de organisatie en coördinatie van alle opleidingen en anderzijds 

ben je verantwoordelijk voor het werven, selecteren en begeleiden van BBL-leerlingen.  

 

Wat ga je onder andere doen? 

• BBL-leerlingen van het Scheepvaart en Transport College (STC) werven, selecteren en vervolgens 

begeleiden tijdens het ‘RST-deel’ van de opleiding. 

• Ontwikkeling van opleidingsbeleid en -budget inclusief tools om inzichtelijk te maken welke 

stappen we moeten maken om te voldoen aan wet- en regelgeving, certificeringsnormen, 

veiligheidsnormen, projecteisen en de ontwikkelbehoefte. 

• Het eerste aanspreekpunt voor interne ontwikkelvraagstukken en externe trainingspartners. 

• Schakelen met diverse (operationele) afdelingen over de content en timing van trainingen. 

• De volledige administratie van alle opleidingszaken waaronder: subsidieaanvragen, 

studieovereenkomsten, opleidingsregistratie, etc. 

 

Past de functie bij jou? 

 je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of een Hbo-werk- en denkniveau 

 je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring met opleidingszaken 

 je hebt een duidelijke visie op leren en ontwikkelen 

 je bent full time beschikbaar  

 je bent een kei in stakeholdermanagement en schakelt gemakkelijk met collega's 

 je hebt een proactieve instelling en je krijgt energie van plannen, organiseren en samenwerken 

 je gaat voor kwaliteit 

 je heb overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om trajecten tot uitvoering en een goed 

eindresultaat te brengen 

 je deelt informatie op gemakkelijke, open en heldere wijze 

 je begeleidt, traint en biedt inzichten 

Wat biedt RST? 

▪ Een nieuwe uitdagende functie in het RST HR-team. 

▪ Een mooie werkplek aan het water op de City Terminal in Rotterdam. 

▪ Een belangrijke rol in een veranderende organisatie. 

▪ Een ruim arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere 8,33% vakantietoeslag, 8,33% 

eindejaarsuitkering, 12 Adv-dagen en de optie om deels thuis te werken. 

  



 

 

 

 

 

 

Hoe ziet de afdeling eruit? 

De afdeling HR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid, 

zodat de operationele en strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd. De afdeling 

bestaat op dit moment uit: een HR Manager, twee HR Business Partners en een Payroll/HR-

Administrateur. Als Opleidingscoördinator rapporteer je aan de HR Manager. Naast de 

Opleidingscoördinator zoeken we ook naar een part time ad interim Recruiter om ons HR-team 

compleet te maken. 

 

Wat doet RST? 

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 325 medewerkers circa 800.000 containers overgeslagen via schip, barge, trein 

of truck. 

 

Enthousiast geworden? 

Spreekt de vacature je aan en heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met Carolina Broos 

(HR Manager) via 06-12166846. 

 

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

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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