Procurement Coordinator – Moerdijk
Ben jij op zoek naar een volgende stap in jouw carrière op een inkoopafdeling in een snel groeiende
logistieke organisatie?
NewPort Tank Containers is gespecialiseerd in het vervoer van chemische vloeistoffen, levensmiddelen en
gas in tankcontainers. Onze activiteiten hebben een internationaal karakter. We zijn wereldwijd
vertegenwoordigd met eigen kantoren en een groot agenten netwerk.
Voor de Inkoopafdeling op ons hoofdkantoor in Moerdijk zijn wij op zoek naar een Procurement
Coordinator Europe!
In deze rol ben je verantwoordelijk voor jouw eigen inkoopportfolio waarbij je relevante goederen en
diensten voor NewPort inkoopt, onderhoud je contact met leveranciers en geef je administratieve follow
up aan het inkoopproces.
Taken en verantwoordelijkheden
 Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen inkoopportfolio: je koopt goederen en diensten in op de
meest gunstige termen en condities, rekening houdend met zakelijke belangen. Je bent hierbij in staat
om kostenbesparende mogelijkheden te identificeren.
 Geleverde kwaliteit van leveranciers moet beoordeeld worden: uiteraard zorg je ervoor dat deze in
lijn zijn met de afgestemde KPI’s: je monitort gemaakte afspraken en/of contracten inclusief financiële
prestaties.
 Je zorgt ervoor dat het systeem altijd up-to-date is zodat jouw collega’s op bijvoorbeeld de
Operations-en Sales afdeling niet tegen problemen aanlopen.
 Selecteren van nieuwe leveranciers hoort ook bij jouw takenpakket.
 Samen met het Procurement team zorg je ervoor dat er een one-way-of-working wordt
geïmplementeerd en onderhouden.
Wat zoeken wij?
 Je neemt graag verantwoordelijkheid, je bent gedreven en hebt plezier in jouw werk.
 Je hebt een afgeronde mbo opleiding, bij voorkeur in de richting van inkoop of logistiek.
 Minimaal één jaar werkervaring in een soortgelijke functie in de logistieke sector.
 Je beschikt over een zelfstandige werkhouding, je bent communicatief vaardig en je kunt goed
samenwerken.
 Je bent goed met Excel, onder andere om grote hoeveelheden data te verwerken en analyseren.
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits en/of Frans 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 dynamische 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
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.

