
JOUW ROL

Uitstekend basissalaris;
Semi-continudienst 12% toeslag en bij volcontinudienst
30% toeslag;
Reiskostenvergoeding afhankelijk van woonplaats;
25 vakantiedagen;
Cafetariaregeling;
Je wordt via een intensief en praktijkgerichte opleiding
opgeleid tot een volwaardig Terminal Operator, dat
wordt afgesloten met een examen.
En nog veel meer! 

In deze uitdagende functie begeleid je vanuit een
kantooromgeving de kade- en stapelkranen op de terminal
bij het uitvoeren van alle containerhandelingen. Hierbij
werk je conform procedures die het resultaat én vooral de
veiligheid garanderen. Hoewel het kraanproces weliswaar
grotendeels is geautomatiseerd, wordt een klein maar zeer
belangrijk onderdeel van dit proces uitgevoerd door de
Terminal Operator. Iets voor jou?

Als Terminal Operator stuur jij de kraan aan om de
container op te pakken en neer te zetten aan boord van
een schip of, in het geval van problemen, op de truck. Jij
bent degene die toezicht houdt op de automatische
handelingen van de kranen. Signaleer je problemen, dan
neem je contact op met de aansturingsafdeling en zoeken
jullie samen naar de geschikte oplossing. Zo lever je als
Terminal Operator een belangrijke bijdrage aan het
efficiënt en effectief overslaan van containers en zorg je
ervoor dat, zelfs bij problemen, het terminalproces niet of
nauwelijks vertraagt.

Je werkt binnen een (zelfsturend) team van Terminal
Operators dat afhankelijk van de drukte op de terminal kan
verschillen in grootte. Binnen dit team werk je vanuit een
zelfstandige werkhouding, waarbij je onderling in goed
overleg afstemt en anticipeert op te verrichten
werkzaamheden.

Los van de uitdagende functie in de Rotterdamse haven
brengt deze baan de volgende voordelen met zich mee:

FUNCTIE EISEN

Je hebt een afgeronde opleiding op MBO 3 niveau,
met aantoonbare affiniteit in techniek/logistiek;
Je bent bereid om in ploegendiensten te werken
(inwerktraject semi-continu en vervolgens
volcontinu);
Je beschikt over goed technisch en ruimtelijk
inzicht waar je u tegen zegt;
Ondanks een hoge werkdruk weet jij helder en
effectief te (blijven) communiceren met alle
betrokkenen;
Goede beheersing van de Nederlandse taal is 

In het bezit van een rijbewijs B met eigen vervoer
is een vereiste;
Het overleggen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de
procedure.

In deze functie wordt je discipline getest en je
concentratievermogen op de proef gesteld. Je hebt
ruimtelijk inzicht en gaat accuraat te werk. Verder
herken jij jezelf in de volgende punten:

een vereiste;

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast
geworden, en wil je aan de slag voor onze
opdrachtgever? Dan komen wij graag met jou in
contact! 

Mail jouw CV met (korte) motivatie naar
botlek@portpeople.nl. Heb je vragen en wil je meer
informatie, dan mag je ons uiteraard ook eerst bellen. 
Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur op 010-4385178. 

Hopelijk tot snel! 
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