
 
 
 
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 350 medewerkers circa 800.000 containers overgeslagen via schip, 
barge, trein of truck. 
 
Ben jij een communicatief sterk persoon? Een leergierig persoon? Een teamspeler? Kan je goed 
omgaan met stressvolle situaties? Beschik je over een niet lullen maar poetsen mentaliteit? Dan is 
onderstaande functie wellicht iets voor jou! 
 
Wij zijn op zoek naar een  
 

Systeembeheerder (junior/ medior) 
 

die zijn/haar carrière wil vervolgen in de Rotterdamse Haven! 

Wat ga je doen? 
Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhouden en optimaliseren van de gehele IT 
infrastructuur. Dat houdt in dat je de veiligheidssystemen (antivirus, firewall, ed.) onderhoudt en 
voorziet van een update. Ook ben je verantwoordelijk voor de prestaties, beschikbaarheid, back-up 
en uitwijk van de systemen. Je onderhoudt en beheert het Wifinetwerk, videolanes en 
camerasystemen. Je fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers met vragen over 
telefonie en  computerproblemen. Je neemt deel in business projecten met een IT component. 
Vanzelfsprekend denk je mee over IT verbeteringen voor de organisatie.  

Nadat je een aantal maanden hebt meegelopen en bent ingewerkt in de verschillende systemen, ga 
je ook mee draaien in een call-out cyclus, waarbij je - uiteraard tegen een extra vergoeding - 1 week 
per maand stand-by dienst zal lopen. 

 
Wij vragen: 
 minimaal een afgeronde MBO-opleiding richting IT; 
 minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 
 kennis van Windows, VWare, HP, Cisco switches, Microsoft exchange en/ of overige operationele 

systemen is een pre;  
 kennis van of ervaring met MS Office en Windows applicaties; 
 kennis van projectmanagement methoden en technieken. 

 
Wij zoeken een collega, die klantgericht is, in staat tot plannen en organiseren, beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden, zelfstandig kan werken,  stressbestendig en analytisch is. Onze 
nieuwe collega is sociaal vaardig en initiatief rijk.  
 
 
 
 



 
 
Wij bieden: 
 een afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door 

grote mate van betrokkenheid.  
 een goed salaris en een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e 

maand en ruim aantal verlofdagen. 
 
Enthousiast geworden? 
Spreekt de vacature van Systeembeheerder je aan of heb je vragen? Neem dan telefonisch contact 
op met Erwin Dekker (Chief Information Officer) via 06-11787095. 
 
Je sollicitatie in de vorm van je motivatiebrief en CV ontvangen we graag per e-mail op 
hrm@rstbv.nl 

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


