
 

 

 

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, 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 continu op zoek naar enthousiaste  

 

BBL-leerlingen van het STC (niveau 3 en 4) 
 

Je gaat aan de slag als Operationeel/Terminal Medewerker en draagt mede zorg voor het efficiënt 
verwerken van duizenden containers per week. Vier dagen in de week doe je werkervaring op bij ons in 
de praktijk en één dag in de week volg je de theoretische vakken op het STC in Rotterdam. Als BBL-
leerling ben je bij ons een volwaardige collega. Je doet passend werk met heldere instructies. Hierbij 
staat veiligheid voor jou en jouw collega’s staat natuurlijk altijd voorop.  

 
Wij vragen 
 affiniteit met logistiek; 
 je bent 18 jaar of ouder; 
 goede communicatieve vaardigheden; 
 de motivatie om je MBO-opleiding goed af te ronden; 
 een flexibele, leergierige, veilige en proactieve werkhouding en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Wij bieden 
Een afwisselende en zelfstandige baan met een bijpassende vergoeding in een dynamische 
organisatie, die zich kenmerkt door grote mate van betrokkenheid. Vanzelfsprekend krijg je 
begeleiding door een ervaren leermeester en een praktijkbegeleider, die je zo goed mogelijk proberen te 
helpen om jouw diploma te behalen.  
 
Na het behalen van je diploma is er uitzicht op een dienstverband bij RST.   
 
Reageren 
Enthousiast geworden en zie je een baan als BBL-leerling in de logistiek bij RST wel zitten? Neem dan 
contact op met Wolfert Jumelet (Manager Operations) via 010-2942495 of via w.jumelet@rstbv.nl om de 
mogelijkheden te bespreken.  


