
 

 

 

 
Lijkt het jou een mooie uitdaging om te bouwen aan het verder professionaliseren van de 
Technische Dienst van RST? 
 
 
Wij zijn op zoek naar een: 

 
Manager Technische Dienst 
 
 
RST beschikt over een groot en divers container handling equipment park. Als Manager Technische 
Dienst ben je verantwoordelijk voor het in top conditie brengen en houden van het volledig equipment 
park (brugkranen, straddle carriers, reach stackers, empty handlers, etc.). 
 
 
De Manager TD rapporteert aan de Chief Operations Officer en geeft leiding aan alle disciplines binnen 
de TD: elektrotechnisch, mechanisch, software & automatisering, bedrijfsbureau, magazijn en externe 
contractors. 
 
 
Naast het aansturen van de TD-afdelingen ben je verantwoordelijk voor: 

 Het verder professionaliseren van de Technische Dienst. 
 Het opstellen en succesvol realiseren van onderhoudsplannen en bijbehorend budget/jaarplan. 
 De optimale balans tussen preventief gepland en correctief onderhoud van het equipment. 
 De realisatie van de afdelingsdoelen binnen het vastgestelde budget, conform de afgegeven 

planning en volgens de juiste kwaliteitseisen. 
 Zorg voor een duidelijke structuur, kennisopbouw en kennisborging binnen de afdeling. 
 In samenspraak met intern betrokken afdelingen plannen van periodiek onderhoud. 
 Tijdig organiseren van onderhoud, reparaties, keuringen en inspecties van equipment en 

gereedschappen. 
 Samenwerking met specialistische interne en externe partijen. 
 Naleving van de binnen RST geldende regels ten aanzien veilig werken, arbo en milieu. 
 Coördinator in geval van technische calamiteiten en bijbehorende werkzaamheden. 
 In samenspraak met CFO opstellen van de inkoopstrategie, -planning, -contracten -

voorwaarden, -KPI’s en de inkoopplanning coördineren met voorraadbeheer. 
 Risicoanalyses om de kwaliteit van goederen en diensten hoog te houden om continuïteit te 

waarborgen. 
 Zoeken naar en onderhandelen met leveranciers. 
 Oog voor trends in de markt en onderzoek naar inkoopkansen. 

 
 
 



 

 

 

 
Beschik je over de functie-eisen? 

 Hbo-diploma in een technische richting. 
 Natuurlijk leiderschap, veiligheidsbewust en stressbestendig.  
 Ervaring met onderhoudsprocessen. 
 Bekend met verbetermethodieken zoals Lean en Operational Excellence. 
 40 uur per week beschikbaar. 
 Geen 9 tot 5 mentaliteit  
 Een proactieve instelling en je bent besluitvaardig en analytisch sterk. 
 Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om projecten tot uitvoering en een goed 

eindresultaat te brengen. 
 Je kunt je vinden in onze kerncompetenties: veiligheid, eigenaarschap, continous improvement 

en samenwerken. 
 
Wat biedt RST? 
Een afwisselende baan met veel uitdagingen in een dynamische omgeving. 
Een belangrijke rol in een veranderende organisatie. 
Een ruim arbeidsvoorwaardenpakket . 
 
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? 
De werving & selectie is vacature is uitbesteed aan YER. Je kunt contact opnemen met Philipp Wessels 
(M +31 (0)6 574 520 06). 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


