
   
 
 
       

                

 
 

HBO Afstudeerder richting Finance & Control 
 
Bedrijfsprofiel 
 
Wij van N+P Group zijn al ruim 25 jaar bezig met het innoveren op het gebied van CO2 reductie . 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 namelijk niet recyclebare afvalstromen om tot bruikbare materialen waarmee primaire 
grondstoffen en fossiele brandstoffen worden vervangen. Deze alternatieve grond- en brandstoffen worden in diverse 
industriële processen ingezet.  
Tevens adviseren wij onze klanten over nieuwe hergebruiksmogelijkheden en verzorgen onder andere analyses. We vragen 
vergunningen aan, handelen wettelijke exportprocedures af en organiseren de logistiek en opslag van de brandstoffen. 
Onze organisatie is dynamisch en snelgroeiend met vele grote, internationaal opererende multinationals als klant. Ons 
werkgebied beslaat heel Europa en zelfs daarbuiten. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Nieuw Bergen, Noord Limburg. Kijk voor 
meer informatie op www.np-recycling.nl, www.subcoal-international.com, LinkedIn en Facebook. Ook de onderstaande filmpjes 
zijn zeker het bekijken waard. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O7HRq9JOcj0 
https://www.youtube.com/watch?v=afLMEmor3so  
 
 
De afstudeeropdracht 
 
“Opzetten doorbelasting- en kostprijsmethode binnen N+P Group rekening houdend met de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving.” 
 
Toelichting opdracht 
 
N+P Group heeft als hoofdactiviteit de handel in alternatieve brandstoffen en industriële restproducten en de productie van een 
gepatenteerde, unieke alternatieve brandstof. N+P Group handelt op een internationale basis en bestaat uit meerdere 
bedrijfsonderdelen. 
 
Veel algemene kosten (zoals indirecte loonkosten en ICT kosten) en directe kosten voor andere business units vallen nu onder 1 
business unit. N+P zoekt een onderbouwde manier voor een eerlijke doorbelasting van deze kosten naar de betrokken business 
units. 
 
Daarnaast heeft N+P onlangs 2 productielocaties opgestart in Nederland en de UK en zullen er nog meerdere volgen. Hier wordt 
niet recyclebaar afval omgezet tot bruikbare materialen waarmee primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen worden 
vervangen. Om een beter inzicht te krijgen de kosten per omzettingsproces, is N+P op zoek naar een gedegen kostprijsmethode. 
 
De opdracht bestaat uit 2 deelopdrachten 
 

1. Een onderbouwd advies formuleren over de doorbelasting van diverse kosten naar (andere) business units, rekening 
houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

2. Het opzetten van een integrale kostprijsmethode voor onze productielocaties waarbij rekening wordt gehouden met 
het totale omzettingsproces. 

 
 
Wat vragen we? 

Ben jij een laatstejaars HBO student, bij voorkeur richting Finance & 
Control of aanverwant? En wil jij afstuderen bij een vooruitstrevende 
organisatie die al ruim 25 jaar bezig is met het innoveren op het gebied 
van CO2 reductie? Dat kan nu!  Grijp je kans en neem contact op met 
N+P Group B.V. Wij zoeken namelijk een…. 



   
Je volgt een bedrijfseconomische opleiding op HBO niveau, bij voorkeur richting Finance & Control of aanverwant. Je bent in 
staat zelfstandig te werken, beschikt over analytisch vermogen, bent leergierig en niet bang om vragen te stellen. Je bent 
organisatiebewust, durft verantwoordelijkheid te nemen en bent communicatief vaardig. Het spreekt voor zich dat je affiniteit 
hebt met het onderwerp van de opdracht. Je neemt de nieuwste kennis mee vanuit je opleiding en gebruikt deze bij/voor de 
uitwerking van de opdracht. 
 
 
Wat bieden we? 
We bieden je een uitdagende afstudeerplek in een dynamische leeromgeving voor een periode van 5 à 6 maanden, de exacte 
duur zullen we in overleg en op basis van je beschikbaarheid bepalen. De opdracht kan zo snel mogelijk van start gaan. 
 
De standplaats van de opdracht is het N+P kantoor in Nieuw Bergen en is er natuurlijk de mogelijkheid om vanuit thuis te 
werken. Om een goed beeld te krijgen van het productieproces zal je ook een bezoek brengen aan onze productielocaties 
brengen. Tijdens het uitvoeren van je opdracht rapporteer je aan de Finance Manager en word je begeleid door twee business 
controllers.  
 
Je hebt, na het succesvol afronden van de opdracht, uitzicht op een tijdelijke arbeidsovereenkomst als Finance Trainee voor de 
periode van 1 jaar. Bij goed functioneren zal deze overeenkomst worden omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
 
Contact 
Pas jij binnen het profiel en spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Stuur dan een mail met je CV en motivatiebrief naar 
careers@np-recycling.com. Wij kijken er naar uit kennis met je te maken. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


