Junior Business Controller – Moerdijk
Ben jij op zoek naar een veelzijdige, uitdagende functie in een snel groeiende logistieke organisatie?
Algemene informatie
NewPort Tank Containers is gespecialiseerd in het vervoer van chemische vloeistoffen, levensmiddelen en
gas in tankcontainers. Onze activiteiten hebben een internationaal karakter. We zijn vertegenwoordigd in
Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, India en het Verre Oosten.
Op de Business Control afdeling van NewPort Tankcontainers in Moerdijk zijn wij op zoek naar een Junior
Business Controller.
De Junior Business Controller is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van data en processen in de
regio zodat geen onnodige inkomsten verloren gaan. Je stelt rapportages op en presenteert de
bevindingen aan jouw leidinggevende.
Taken en verantwoordelijkheden
 Uitvoeren van een final assesment zodat alle kosten doorbelast kunnen worden.
 Onderzoeken van het onstaan van niet doorbelaste kosten en beslissen of deze ten laste komen van
de klant.
 Ondersteunen en assisteren bij de implementatie van processen van het regionale kantoor
 Monitoren van missende data in het systeem
 Monitoren van openstaande posten. Indien nodig instrueer je het operations team om actie te
ondernemen
 Signaleren van structurele discrepanties
 Controle van back logs
Wat zoeken wij?
 Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting van commerciële economie of
logistiek
 Minimaal één jaar werkvaring in een soortgelijke functie
 Je hebt kennis van administratieve procedures in de logistieke sector
 Je bent analytisch ingesteld
 Je werkt zelfstandig en kunt goed prioriteiten stellen
 Je bent bereid om op verschillende kennisniveaus te willen acteren
 Je bent enthousiast en leergierig
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré
Wat biedt NewPort jóu?
 Een leuk salaris, reiskostenvergoeding, pensioenregeling, 24 vakantiedagen & 3,5 ADV dagen
 Uitzicht op een vast dienstverband
 Werken in een leuk team in een informele werkomgeving in Moerdijk
 Een baan om jezelf te kunnen ontwikkelen op zakelijk en persoonlijk vlak
 Maandelijkse vrijdagmiddagborrels, een jaarlijkse zomerse bbq met internationale collega’s en een
knallend Kerst- en Oud&Nieuw feest!

Binnen NewPort heerst er een leuke, informele werksfeer waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Ben jij op
zoek naar een financiële functie waar jij verantwoordelijkheid durft te pakken in onze mooie &
snelgroeiende organisatie waar geen dag hetzelfde is? Reageer dan snel! Stuur jouw CV en motivatie
naar: careers.eur@newporttank.com

Inside Sales Representative – Moerdijk
Ben jij op zoek naar een veelzijdige, commerciële functie in een snel groeiende logistieke organisatie?
Algemene informatie
NewPort Tank Containers is gespecialiseerd in het vervoer van chemische vloeistoffen, levensmiddelen en
gas in tankcontainers. Onze activiteiten hebben een internationaal karakter. We zijn vertegenwoordigd in
Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, India en het Verre Oosten.
Op de Inside Sales afdeling van NewPort Tankcontainers in Moerdijk zijn wij op zoek naar een Inside Sales
Representative. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de verkoop van onze NewPort producten &
diensten en geef je ondersteuning aan de afdeling.
De Inside Sales Representative is het eerste aanspreekpunt voor klanten over onze producten en diensten.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het registreren, onderhouden en managen van orders van
bestaande en (potentieel) nieuwe klanten.
Taken en verantwoordelijkheden
 Verkopen van onze producten en diensten bestaande en nieuwe klanten
 Advies geven aan klanten over (technische) mogelijkheden en oplossingen welke NewPort kan bieden
 Verzamelen van alle benodigde informatie om de meest passende offertes aan te kunnen bieden aan
de klant. Daarbij kijk je naar kosten, beschikbaarheid en specificaties
 Reageren op RFIs en RFQs
 Het opvolgen van quotes bij klanten en ervoor zorgen dat deadlines van quotes gehaald worden
 Up to date zijn over onze product informatie en bijbehorende wet-en regelgeving
 Communiceren met onze Operations afdeling over nieuwe klanten en orders
 Het identificeren van commerciële mogelijkheden
 Registreren van prijzen en service agreements in het Monitor system
 Opstellen van rapporten met success rates
 Voorbereiden van tenders inclusief calculaties
Wat zoeken wij?
 Je hebt een afgeronde HBO opleidng, bij voorkeur in de richting van commerciële economie of
logistiek
 Minimaal één jaar werkvaring in een soortgelijke functie
 Affiniteit met de logistieke sector.
 Je hebt verstand van INCO terms, IMDG en ADR
 Je werkt zelfstandig en kunt goed prioriteiten stellen
 Het overzicht bewaken en kwaliteit vooropstellen in hectische tijden is jou niet onbekend
 Je bent cijfermatig onderlegd voor het opstellen van RFQ’s and RFI’s
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Wat biedt NewPort jóu?
 Een leuk salaris, reiskostenvergoeding, pensioenregeling, 24 vakantiedagen & 3,5 ADV dagen
 Uitzicht op een vast dienstverband
 Werken in een leuk team in een informele werkomgeving in Moerdijk

