
   

 
 
 
N+P Group is op zoek naar een resultaatgerichte en communicatief vaardige (startende) leergierige 
planner met ambitie en talent om te groeien. Bij jij deze planner en wil je werken bij een 
vooruitstrevende, internationale organisatie, grijp dan nu je kans en solliciteer. 
       

                

 
 
 
In deze afwisselende functie ben je een belangrijke schakel in het proces van de productie en levering 
van onze grond- en brandstoffen. Je werkt nauw samen met andere afdelingen binnen het bedrijf, 
waaronder de afdeling Administratie, de Commerciële Binnendienst, de afdeling Vergunningen en de 
Projectmanagers.  
 
De belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

• Indelen, monitoren en vastleggen van verkregen transportopdrachten 
• Dagelijkse contacten met transporteurs (inzake planning), leveranciers en afnemers 
• Afhandelen van im- en exportprocedures (douanedocumenten, etc.) 
• Verzorgen van de administratieve verwerking van vrachten in het eigen systeem 

 
 
Wie zoeken wij? 
Om optimaal te functioneren als Planner bij N+P is het belangrijk dat je klantgericht en 
verantwoordelijk bent. Je denkt vooruit en werkt goed samen met alle betrokken partijen.  
Je bent in staat creatieve oplossingen te bedenken voor transportvraagstukken en hebt passie voor het 
logistieke vak. Ook onder druk ben je in staat om je werkzaamheden nauwkeurig en accuraat uit te 
voeren.  
 
Jouw profiel 

• Vakgerichte opleiding op MBO niveau (bv Manager Transport en Logistiek, niveau 4) 
• In staat zijn om op HBO niveau te werken en te denken 
• Motivatie en de bereidheid om te leren, zijn belangrijker dan werkervaring 
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 
• Beschikken over operationeel inzicht, discipline en doorzettingsvermogen 
• Daadkrachtig zijn en ad hoc kunnen schakelen 
• Geen 8-tot-5 mentaliteit hebben 

 
Wie zijn wij? 
N+P Group draagt al ruim 25 jaar bij aan een betere, groene wereld. Dit doen wij door pionier en 
marktleider te zijn op het gebied van productie en levering van alternatieve grond- en brandstoffen, 
gebaseerd op niet recyclebaar afval. Wij zetten niet recyclebare afvalstromen om tot bruikbare 
materialen, waarmee primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen in diverse industriële processen 
worden vervangen.  
 
Wereldwijd adviseren wij onze klanten over nieuwe hergebruiksmogelijkheden en verzorgen wij onder 
andere analyses. We vragen in- en exportvergunningen aan, handelen wettelijke exportprocedures af 
en organiseren middels diverse modaliteiten de logistiek van de grond- en brandstoffen. Het doel van 
N+P is om mondiaal uit te groeien tot een toonaangevende producent en leverancier van duurzame 
grond- en brandstoffen. 
 
(Be)kijk voor meer informatie over ons bedrijf de volgende websites en filmpjes. 
Corporate website    
Subcoal website,    
Step into the world of N+P 
Corporate movie 

Planner 

http://www.np-recycling.nl/en/
http://www.subcoal-international.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O7HRq9JOcj0
https://www.youtube.com/watch?v=afLMEmor3so%20


   

 
Afdeling Logistiek 
Momenteel bestaat de afdeling logistiek uit 8 personen. Het team draagt zorg voor het indelen van ruim 
2.200 transportbewegingen per week. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende modaliteiten, 
zoals tautliners, walking floor trailers, kippers, afzetcontainers, zeecontainers, bulkschepen en treinen. 
Dagelijks zorgen 7 expediteurs /planners voor het juist indelen van diverse vrachten. Ook het 
administratief verwerken van de opdrachten in een door N+P zelf ontworpen plansysteem behoort tot 
de taken. 
 
Bedrijfscultuur 
De cultuur bij N+P Group is te omschrijven als informeel, betrokken, dynamisch en professioneel.  
 
Wat bieden wij ? 
Ondanks de sterke groei zijn wij een familiebedrijf met een informele werkomgeving en een prettige, 
persoonlijke werksfeer. Met gedreven collega’s streven we samen naar het beste resultaat voor ons 
bedrijf en voor de werknemers.  
 
We bieden je een fulltimebaan, waarbinnen veel ruimte geboden wordt voor ondernemerschap en 
persoonlijke ontwikkeling. Je inzet en de behaalde resultaten worden beloond  met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. N+P stimuleert ontwikkeling en persoonlijke groei, en biedt ruime 
mogelijkheden om deze ontwikkeling en groei te realiseren. 
 
 
Contact 
Zoek je een nieuwe uitdaging en spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Stuur dan een mail met 
je CV en motivatiebrief naar careers@npgroup.com 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 
 

mailto:careers@npgroup.com

