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TRANSPORTCOÖÖRDINATOR NTG Logistics;

Wij zoeken een transportcoördinator die de verantwoordelijkheid neemt voor een soepel verloop van de in- en 
uitgaande operationele transportprocessen naar de verwachtingen en eisen van onze klanten. 

NTG Logistics B.V. is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in chemische opslag en distributie en is lid van 
NTG Nordic Transport Group A/S, een toonaangevende transportgroep met hoofdkantoor in Denemarken met 
vestigingen over de hele wereld. Ons personeel bestaat uit een mix van jonge gedreven starters, die bij ons als 
stagiair zijn begonnen en professionals met jaren ervaring en knowhow om de klant of partner de veiligste en 
meest efficiënte oplossingen te bieden. 

De werkzaamheden:
• Zorgdragen voor de capaciteitsplanning om service en kwaliteit naar onze klanten te waarborgen;
• Overzicht bewaren voor een goed verloop van de in- en uitgaande transporten;
• Het ondersteunen van en bijdragen aan verbeterprojecten
• Actief communiceren met customer service en onze vervoerders
• Het analyseren van data en dit vertalen naar procesverbeteringen
• Het initiëren en bijwonen van performance meetings tussen NTG en de vervoerders
• Het optimaliseren en uitbreiden van het transportnetwerk

Jouw capaciteiten:
• Je bent in staat om zelfstandig te werken in een omgeving waar teamverband voorop staat.
• Je bent accuraat, betrokken, pro-actief en probleemoplossend.
• Je hebt een helicopterview met oog voor de details.
• Je bent klantgericht.
• Je toont initiatief en bent in staat om het voortouw te nemen
• Je bent communicatief vaardig en hebt ervaring met outlook, excel en powerpoint. 

Waarom NTG:
• Je hebt de mogelijkheid je te ontwikkelen en te groeien binnen onze organisatie
• Je komt terecht in een jonge, moderne en ambitieuze organisatie met de blik gericht op de toekomst
• Je ontvangt een marktconform salaris

Als jij denkt dat wij een goede match zijn, JOIN US en stuur je CV op naar 
vacature@ntglogistics.nl
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