
 

 
 

 

 

 

RST zoekt voor versterking van haar afdeling Data Control een 

 

Logistiek Medewerker Data Control 

 
Wat verwachten wij van jou? 

In deze functie heb jij de administratieve controle over de los-/laadeenheden van binnenvaart- en 

zeeschepen. Je bent verantwoordelijk voor een juiste administratie van de los-/laadlijsten.    

 

Wat ga je onder andere doen? 

Je dagelijkse werkzaamheden als Logistiek Medewerker Data Control bestaan uit het contact 

onderhouden met de zee/binnenvaartmaatschappijen betreffende de los- en laadlijsten, behandeling 

van alle voorkomende douaneformaliteiten en het verzorgen van de administratie van eventuele 

extra werkzaamheden op de terminal. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het administratieve 

proces rond de gate (ingaande en uitgaande vrachtwagens). Bij je werkzaamheden onderhoud je nauw 

contact met de afdelingen Scheepsplanning en Dispatch om het logistieke proces op de terminal te 

optimaliseren. 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. Daarnaast denk je mee over verbeteringen. 

 

Past de functie bij jou? 

 Jij bent flexibel, stressbestendig, accuraat en jij werkt planmatig en gestructureerd.  

 Je bent bereid om in een volcontinu rooster (waarvan avonden, nachten en weekenden deel  

uitmaken) te werken. 

 Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding (niveau 4), bij voorkeur heb je je diploma behaald 

via het Scheepvaart en Transport College (STC). 

 Je bent communicatief vaardig in zowel het Nederlands als Engels. 

 Je hebt relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.  

 

Wat biedt RST? 

▪ Een uitdagende functie in een gezellig team binnen een veranderde en dynamische organisatie. 

▪ Een mooie werkplek (nabij het centrum van Rotterdam) aan het water op de City Terminal in 

Rotterdam met een uitzicht op de skyline van Rotterdam of de terminal.  

▪ Een goed arbeidsvoorwaardenpakket met een salaris tussen de € 1.800,- en € 3.480,- en onder 

andere een ploegentoeslag van 30%, 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering, reiskosten-

vergoeding en een ruim aantal vrije dagen. 

▪ Gratis sporten in onze eigen inhouse fitnessruimte. 

▪ Een actieve personeelsvereniging.  

  



 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Enthousiast geworden? 

Liever eerst nog een paar vragen stellen? Goed idee! Neem gerust telefonisch contact op met jouw 

mogelijke toekomstige leidinggevende, Danny Dijk (Teamleader Logistiek) via 06-81867279. 

 

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

n.kers@rstbv.nl. 

 

Niet schrikken, een pre-screening, aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG) en assessment zijn 

onderdeel van je sollicitatieprocedure.  

 

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