
   
 
 
       

                

 
 

HBO Afstudeerder Commerciële Economie  
(of aanverwant) 

 
Bedrijfsprofiel 
 
Wij van N+P Group dragen al ruim 25 jaar bij aan een betere, groenere 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 
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 
 
Aangezien onze organisatie volop in beweging is, zijn er op onze Commerciële Binnendienst diverse  interessante 
afstudeeropdrachten te bedenken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderstaande mogelijkheden of een combinatie ervan. 
 

- Het in kaart brengen van taken en verantwoordelijkheden binnen de commerciële en logistieke afdelingen (PM, CST, 
Logistiek). Bij wie of welke afdeling ligt een taak dan wel verantwoordelijkheid ? 

- Het in kaart brengen van de relaties tussen de diverse afdelingen. Wat is de relatie tussen CST en alle overige afdelingen 
/ stakeholder zowel binnen als buiten N+P ? 

- Schrijven van handouts over nieuwe systemen die nog in 2021 geïmplementeerd worden. 
- …. ….. …. ….  

 
Deze vragen (en er zijn er ongetwijfeld nog meer te stellen) bieden kansen voor jou als afstudeerder. Je kan veel van je 
(theoretische) kennis hierin kwijt. Deze kennis wordt door N+P erg gewaardeerd, waardoor er veel ruimte is voor eigen inbreng. 
Je bevindingen en daaruit voortgekomen adviezen zullen dan ook niet op de plank belanden, maar zijn van wezenlijk belang voor 
de verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie. 
 
De concrete opdrachtbeschrijving willen we graag in afstemming met jou formuleren. We zijn zeer benieuwd naar 
jouw ideeen hierover en komen dan ook graag met je in contact. 
 
 
 
 
 
Wat bieden we? 

Ben jij een laatstejaars HBO student in de laatste fase van je opleiding en 
wil jij afstuderen bij een vooruitstrevende organisatie die al ruim 25 jaar 
bijdraagt aan een betere, groenere wereld? Dat kan nu!  Grijp je kans en 
neem contact op met N+P Group B.V. Wij zoeken namelijk een…. 



   
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, maar 
uiterlijk in september 2021. 
Er is veel ruimte voor eigen inbreng bij het formuleren van de opdracht en de wijze van uitvoering.  
 
We bieden je uiteraard een passende vergoeding. De standplaats van de opdracht is het N+P kantoor in Nieuw Bergen. Tijdens 
het uitvoeren van je opdracht rapporteer je aan de Manager Operations. 
 
Je hebt, na het succesvol afronden van de opdracht, kans op voortzetting van de afstudeerperiode in de vorm van een 
arbeidsovereenkomst bij N+P. 
 
Wat vragen we? 
Je volgt bij voorkeur een (commerciële) opleiding op HBO niveau. 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. 
 
 
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. 

 


