
Operationeel Manager 
Datum: 6 februari 2018  
Versie:  1.0 
Pagina 1 van 2

 

 Operationeel Manager 
Pagina 1 

Human Resources 

 Laatste update: woensdag 7 februari 2018 

 
 
Aan de oostkant van de haven van Rotterdam – direct aan de Betuweroute – lost en laadt 
het Rail Service Center Rotterdam dagelijks tientallen intermodale treinen met herkomst en 
bestemming door heel Europa. Dit lossen en laden op onze omvangrijke railterminal in de 
Eemhaven gebeurt van trein naar truck, van truck naar trein en tussen treinen onderling. 
Opdrachtgevers zijn de Europese railoperators. Voor hen is het Rail Service Center 
Rotterdam de draaischijf in Europa’s belangrijkste haven. Desgewenst verzorgen wij daarbij 
ook het voor- en natransport en treden wij op als hun lokale agent. 
 
Op dit moment zijn wij opzoek naar een: 
 
 

  Operationeel Manager 
 
 
Ben jij die ondernemende manager die op elk niveau verbinding maakt? Weet je met visie 
en daadkracht je medewerkers in hun kracht te zetten en het RSC Rotterdam naar het 
volgende level te brengen? Lees dan nog even door, want in deze belangrijke positie ben je 
inspirator, motivator en gangmaker van de gehele operatie van RSC Rotterdam. 
Je bent in staat om realistische doelen te stellen en deze met jouw doortastende 
persoonlijkheid te managen.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Eindverantwoordelijke voor het dagelijkse primaire operationele proces in alle 
facetten, alsmede voor het uiteindelijke productie resultaat 

 Kan denken in processen en heeft inzicht in het verloop van de operatie 

 Leiding en sturing geven aan het gehele operationele terminal proces, waarbij 
veiligheid voor medewerkers en organisatie leidend is. 

 Het continue optimaliseren van de operationele en administratieve proces flows 

 Bewaken van processen. Hierbij is acteren op stuurinformatie en proactief handelen 
zeer belangrijk 

 Het doen van beleidsmatige voorstellen om het operationele proces en de daaraan 
verbonden inzet van mensen en middelen te optimaliseren 

 Aansturen op hoofdlijnen en zo nodig inzoomen op details en detail informatie 

 Er zorg voor dragen dat een ieder voldoende verantwoordelijkheid krijgt en neemt om 
zaken zelf op te pakken en een positieve bijdrage te leveren 

 Het voeren van beoordeling en functionering gesprekken met leidinggevende binnen 
jouw afdeling 

 Zorgen voor afstemming en communicatie tussen operatie en overige 
ondersteunende diensten zoals Customer Service 

 MT lid 

 Het lopen van wachtdiensten 

 Budgetbewaking 
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Vaardigheden: 
In deze functie is het een must dat je beschikt over een helikopterview, dat je 
stressbestendig bent en om kun gaan in een omgeving die continue aan veranderingen 
onderhevig kan zijn. Verder ben je gedreven, besluitvaardig en communicatief sterk. Je bent 
uitstekend in staat de medewerkers te coachen, te faciliteren en te motiveren. Je hebt een 
talent voor het vooruitziend coördineren van operationele activiteiten, maar ook een  
aangeboren nieuwsgierigheid en de drang om het verschil te maken en resultaten te 
boeken. 
 
Functie eisen: 

 HBO werk en denkniveau richting logistiek management 

 Gecertifieerd gevaarlijke stoffen 

 Daadkrachtig 

 Pragmatische en oplossingsgerichte instelling 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 Analytisch denkvermogen 

 Innovatief en communicatief sterk 

 Kennis van Duitse en Engelse taal 

 In bezit van rijbewijs B 

 Stressbestendig 

 Resultaatgericht 

Een aanstellingskeuring en een assessment maken onderdeel uit van het selectieproces 
voor deze functie. Als onderdeel van de selectieprocedure zal een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) worden gevraagd.  

Je sollicitatie voor bovengenoemde functie kun je richten aan s.lobs@rscrotterdam.nl 
De sollicitatieprocedure zal zondag 18 februari 2018 afgesloten worden. Na afloop van deze 
termijn zullen de sollicitanten zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. 
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