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De functie terreinmedewerker  

Houd je van afwisselend werk op een unieke locatie in de Rotterdamse haven? Ter versterking van 
ons team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste collega. 

Als terreinmedewerker ben je medeverantwoordelijk voor alles op en rondom het terrein en 
afmeerlocaties, je takenpakket is heel divers. Je helpt onder andere bij het laden en lossen van 
vrachtwagens, zorgt ervoor dat ons terrein er opgeruimd uitziet, maar ook routine onderhoud aan 
één van onze machines (heftrucks, verreikers, hoogwerkers, walkranen en toekomstig ander 
materieel) of panden behoort tot je takenpakket.  

Spreekt bovenstaande functieomschrijving jou aan? Dan willen wij jou hebben! 

Waar kom je te werken? 

Je komt te werken op een historische locatie gelegen in Pernis Rotterdam, waar een modern 
maritiem service center gebouwd wordt. Hier ontvangen wij de meest uiteenlopende schepen, van 
superjachten tot offshore schepen en tankers. Maar ook op het buitenterrein en in de verschillende 
bedrijfshallen spelen er heel wat uitdagende projecten af! 

 
 

Je kerntaken zijn bij aanvang van de functie o.a. de volgende werkzaamheden: 

• Het in goede staat houden van gebouwen, het terrein en de diverse steigers 

• Hand- en spandiensten rondom schepen  

• Routine onderhoud aan o.a. de diverse machines en panden op ons terrein 

• Wanneer nodig overige werkzaamheden op en rondom het terrein 
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Functie-eisen: 

• Je bent een handige alleskunner 

• Je bent zelfstandig, secuur en betrouwbaar 

• Je werkt veilig en voelt een goede conditie van de gebouwen, het terrein en de machines als 
je verantwoordelijkheid 

• Je bent initiatief nemend en flexibel 

• Je weet van aanpakken, een echte doorzetter 

• Je hebt geen hoogtevrees  

• Beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal 

 
Wat wij bieden 

• Marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Goede werksfeer binnen een enthousiast team 

• Dynamische baan, geen dag is hetzelfde 

• Doorgroeimogelijkheden 

Onze doelstelling is goede mensen lang aan ons te binden. Bij goed functioneren en wederzijdse 
tevredenheid streven wij naar een lang dienstverband met elkaar. 

Bij interesse 
Spreekt deze functie je aan? Wil je aanvullende informatie inwinnen? 

Stuur je vraag en/of CV voorzien van motivatie naar robin@greenport-rotterdam.com  

 

 

 

 


