Booking Desk Representative
Ben jij op zoek naar een ondersteunende functie op een logistieke operationele afdeling waar geen dag
hetzelfde is? Dan zoeken wij jóu!
Algemene Informatie over NewPort
NewPort Tank Containers is 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.
Op de Operations afdeling van NewPort Tank Containers in Moerdijk zijn wij op zoek naar een Booking
Desk Representative.
Taken en verantwoordelijkheden
 Je bent verantwoordelijk voor het correct administreren en afhandelen van orders in ons NewPort
systeem volgens onze procedures.
 Je zorgt voor een correcte verwerking en je zorgt dat alle betrokken partijen geïnformeerd worden.
 Je levert de best mogelijke service voor alle interne en externe klanten.
Dagelijkse bezigheden
 Operationele en administratieve afhandeling van orders, zoals order invoer en zorg dragen voor het
regelen van alle import en export zaken rondom rederijen, zoals oa. boekingen maken, import
releases verzorgen, wijzigingen doorvoeren, commitments in de gaten houden, etc.
 Voorbereiden en afhandelen van documentatie voor verschepingen: je controleert documentatie op
correctheid, volledigheid en tijdigheid.
 Informeren van collega’s en/of relevante partijen over afwijkingen in verschepingen.
 Controleren van juiste invoer en aanpassing op financieel vlak.
 Registreren en updaten van aankomsten en vertrekken van schepen.
Wat zoeken wij in jóu?
 Je hebt een afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur in de logistiek.
 Werkvaring in een soortgelijke functie.
 Je bent een sterke team speler met uitstekende adminstratieve vaardigheden.
 Je bent een ster in plannen en organiseren, je werkt accuraat en houdt ervan om alles administratief
op orde te hebben.
 Kennis van INCO terms, IMDG en ADR zijn een pré.
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.
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 ondersteunende functie in onze mooie & snelgroeiende organisatie waar geen dag hetzelfde is? Reageer
dan snel! Stuur jouw CV en motivatie naar: careers.eur@newporttank.com

