Tank Planner - Moerdijk
Heb jij werkervaring als (assistent) Tank Planner in de tank container wereld en ben jij klaar voor de
volgende stap in jouw carrière? Lees dan nu verder!
Wij als NewPort Tank Containers zijn gespecialiseerd in het internationale vervoer van chemische
vloeistoffen, levensmiddelen en gas in tankcontainers. We zijn wereldwijd vertegenwoordigd met eigen
kantoren en een groot agenten netwerk.
Als Tank Planner ben jij onderdeel van onze Planning afdeling welke bestaat uit 7 Transport Planners en
Truck Planners. Jij en jouw collega’s zorgen ervoor om het transport (truck, rail, ferry, barge en short sea)
voor onze klanten zo efficiënt mogelijk te regelen zodat de juiste tank containers op de juiste plaats en op
het juiste tijdstip arriveren!
We zoeken bij voorkeur een collega met de juiste kennis en kunde. Je gaat oplossingsgericht en
daadkrachtig te werk en je bent niet bang om ad hoc beslissingen te nemen.
Verantwoordelijkheden
 Je zorgt ervoor dat de juiste tank containers op de juiste plek, in de juiste conditie en op het juiste
tijdstip arriveren.
 Je zorgt dat de juiste informatie en documentatie compleet en beschikbaar is. Mocht je
onregelmatigheden signaleren, dan ga jij op onderzoek uit en los je dit direct op.
 Je zorgt ervoor dat de idle tijd van tank containers gereduceerd wordt door het versnellen van de
doorlooptijd van tankreparaties. Hierbij werk je nauw samen met collega’s van de M&R afdeling.
Dagelijkse werkzaamheden
 Je maakt de juiste transportkeuzes waarbij je rekening houdt met jouw interne en externe klant voor
geladen- en ongeladen tank containers.
 Je coördineert de tank container stock. Hierbij zorg je voor tijdige beschikbaarheid van tank
containers. Hierbij overleg je met jouw collega’s onze Fleet afdeling.
 Je vraagt tarieven aan bij jouw collega’s van de Procurement afdeling. Vervolgens verwerk je deze
informatie in ons NewPort systeem. Ook zorg je ervoor dat alle data en kosten altijd zijn bijgewerkt in de
database.
 Je alloceert de juiste tank containers naar jobs welke in lijn zijn met de wens van de klant en
wereldwijde restricties. Je geeft hierbij depots instructies voor binnenkomende- en uitgaande tank
containers.
 Je plant en coördineert transporten met suppliers op de meest efficiënte en effectieve manier. Hierbij
houd jij uiteraard rekening met de bijbehorende kosten.
Wat zoeken wij in jóu?
 Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding in de richting van logistiek. Hierbij heb jij werkervaring
opgedaan in de tank container industrie.
 Je bent een echte teamplayer met de juiste planning skills. Je werkt accuraat, je bent stressbestendig
en je bent in staat juiste adhoc beslissingen te nemen.
 Je hebt kennis van IMDG, ADR and intermodaal transport.
 Je hebt kennis van administratieve procedures en processen en relevante wet-en regelgeving.
 Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Talen zoals Duits of Frans zijn altijd mooi meegenomen.

Wat biedt NewPort jóu?
 Een leuk salaris, reiskostenvergoeding, pensioenregeling, 24 vakantiedagen & 3,5 ADV dagen.
 Werken in een leuk team in een informele werkomgeving in Moerdijk.
 Maandelijkse vrijdagmiddagborrels, een jaarlijkse zomerse bbq met internationale collega’s en een
knallend Kerst- en Oud & Nieuw feest!
Ons kantoor bevindt zich in Moerdijk, een locatie welke niet gemakkelijk bereikbaar is met openbaar
vervoer. Hiervoor is het van belang dat je over een eigen auto beschikt.
Binnen NewPort heerst er een leuke, informele werksfeer waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Ben jij op
zoek naar een leuke functie in onze mooie & snelgroeiende organisatie waar geen dag hetzelfde is?
Reageer dan snel! Stuur jouw CV en motivatie naar: careers.eur@newporttank.com
Deze vacature staat niet open via werving-en selectiebureau’s.
Aan collega recruiters: wij willen deze vacature graag via onze eigen wervingskanalen invullen. Indien wij tóch jullie
hulp hierbij nodig hebben, laten we dit uiteraard aan jullie weten: acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

