
 

 
 

 

Machinaal werker (m/v) 

Naam bedrijf Rietlanden Terminals B.V. 
Westpoortweg 502 
1047 HB  Amsterdam 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Rietlanden Terminals BV is een overslagbedrijf in de Amsterdamse Haven 
waar middels een 4-tal imposante drijvende kranen grote zeeschepen 
worden gelost. De bulkgoederen worden daarna op- en overgeslagen. 
Naast deze drijvende kranen beschikt het bedrijf over een enorme 
verscheidenheid aan ander werkmateriaal zoals bulldozers, shovels, 
hydraulische overslagkranen en onder andere transportbandsystemen.  

Plaats vacature Amsterdam  

Hoeveel uur (ft/pt) 40 uur (full-time) in drie ploegendienst 

Functietekst Van de machinaal werker wordt verwacht, dat in een 
ploegendienstrooster, het transport van kolen op de terminals ten 
behoeve van inslag, opslag en afslag wordt uitgevoerd. De ter 
beschikking gestelde machines (o.a. CAT 980K, 988K en 990K, D6, 
Sennebogen 850) worden door de machinaal werker op een effectieve, 
veilige en milieu verantwoorde wijze ingezet om de geplande productie 
te verwerken.  
 
De machinaal werker heeft bij voldoende functioneren de mogelijkheid 
door te groeien naar kraandrijver. Doorgroei naar de functie van 
operator transportbanden behoort tevens tot de mogelijkheden 

 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

• het afvoeren van kolen na een (drijf)kraanlossing naar de juiste 
opslagplek/stockpile met behulp van een shovel en het aanrijden met 
shovels van geselecteerde partijen kolen naar de kranen of zeef ten 
behoeve van de belading; 

• het bedienen van hydraulische overslagkranen voor de verlading; 

• het verladen van de kolen met het treinverlaadstation en bediening 
van de verladingsinstallatie. 

 

Eisen • opleiding op VMBO-niveau of havenvakschool aangevuld met 
shovelcertificaat/heftruckcertificaat 

• in het bezit van een VCA basis certificaat en rijbewijs B 

• bereid tot het volgen van (interne) opleidingen/trainingen 

• goede beheersing van de nederlandse taal 

• Betrokkenheid, opbouwen en onderhouden van relaties, flexibiliteit en 
het tonen van initiatief 

 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Gretha Veerman, HR manager 
Tel.nr. 020-4808800 
E-mail: HR@rietlanden.com  

Einddatum reageren Solliciteren kan via HR@rietlanden com of via onze website 
www.rietlanden.com voor 31 mei 2022 
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