
 

 

 

Lijkt het jou een mooie uitdaging om verantwoordelijk te zijn voor alle planning en operationele 
processen binnen een shift in de vol continudienst? 
 
Wij zijn op zoek naar: 
 

5 Shift Managers 
 
Als Shift Manger ben je verantwoordelijk voor alle planning en operationele processen inclusief 
veiligheid, productiviteit, continuïteit en klantcontact voor de duur van telkens een shift in de vol 
continudienst. 
 
Deze verantwoordelijk omvat onder andere: 

 Het leidinggeven aan Vessel Planners, Dispatchers en Shift Leaders in de operatie. 
 Afstemming met Shift Leaders over de geplande werkzaamheden en uitvoerbaarheid. 
 Nauw contact onderhouden met de planning over de bezetting, inzet en indeling van 

equipment,  
 Toezien op inzet van overwerk en inleners. 
 Adviseren van directie en management over afhandeling van diensten. 
 Aanspreekpunt voor medewerkers, klanten en instanties. 
 Handelen in geval van calamiteiten en storingen en samenwerken met de Technische Dienst. 
 Optimale productiviteit waaronder het voorkomen van stagnatie. 
 Communicatie met IT bij systeemproblemen en/of systeemveranderingen. 
 Zorgvuldige overdracht aan je collega Shift Manager om de impact van de shift change te 

minimaliseren. 
 Voortdurend oog hebben voor verbeteringen en verbetervoorstellen bepreken met je collega 

Shift Managers en leidinggevende. 
 Rapporteren over voortgang van laad-, los- en opslagactiviteiten en kunnen toelichten. 
 Zorg voor een veilige werkomgeving en actief toezien op naleving van instructies op het gebied 

van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, orde en netheid. 
 Begeleiden van medewerkers als het gaat om verbetertrajecten, ontwikkeling, ziekteverzuim, 

niet routinematige werkzaamheden, oplossen van problemen, etc. 
 Deelnemen aan projecten. 

 
Beschik je over de functie-eisen? 

 Hbo-diploma bij voorkeur in een logistieke richting. 
 Leidinggevende ervaring. 
 Bereidheid om vol continu te werken. 
 Kennis en ervaring met verbetermethodieken, bij voorkeur Lean; 
 Een proactieve instelling, besluitvaardig en analytisch sterk. 
 Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om met je bijdrage projecten tot uitvoering en 

een goed eindresultaat te brengen. 
 
 



 

 

 

Wat biedt RST? 
Een afwisselende baan met veel uitdagingen in een dynamische omgeving. 
Een belangrijke rol in een veranderende organisatie. 
Een fraai 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? 
Spreekt de vacature van Shift Manager je aan en heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met 
Carolina Broos (CHRO) via 0612 166 846. 
 
Je sollicitatie in de vorm van je motivatiebrief en CV ontvangen we bij graag per e-mail op 
hrm@rstbv.nl 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 


