Vacature

Declarant

Datum: November 2017

Vestiging: Schenker Ede
Afdeling: Landtransport
Aard van het dienstverband: Fulltime
De afdeling
Voor de vestiging van DB Schenker Ede zijn wij op zoek naar een gediplomeerd declarant. Je komt te werken in een dynamische omgeving en je rapporteert in deze functie aan de traffic supervisor en de traffic
manager.

De functie





Je verzorgt alle voorkomende douane aangiften en documenten voor de diverse afdelingen en in bijzondere gevallen voor diens aangewezen relaties met in achtneming
van de wettelijke bepalingen)
Je volgt nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot douane-aangelegenheden en
communiceert en adviseert hierover
Je wikkelt de totale invoeraangiften af, inclusief reclames en
archivering, exclusief facturatie inclusief de fysieke controle van alle documenten
Je controleert douane technische data
Je bent verantwoordelijk voor mede analyseren van bedrijfsrisico’s met betrekking tot
bovenvermelde werkzaamheden.
Je draagt zorg voor volledig en juist dossierbeheer









Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau
Minimaal drie jaar ervaring als declarant
Ervaring in de transportomgeving is een grote pré
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Bij voorkeur ervaring met FITON
Je bent klantgericht, accuraat en hebt een hands-on mentaliteit
Je bent flexibel, zelfstandig en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit







Wij vragen

Wij bieden

Werken in een team, in een transparante organisatie met vestigingen wereldwijd. Een marktconform salaris dat past bij deze functie samen met ambitieuze doelstellingen die jij in samenwerking met collega’s voor ons bedrijf zal gaan realiseren. Wij bieden dit met daarnaast
natuurlijk voldoende ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Jij komt te werken bij
de Top 3 speler wereldwijd binnen de logistiek.
‘Bij Schenker is geen dag hetzelfde, veel bedrijven zeggen het, bij ons is het zo!’
Een pre-employment screening is onderdeel van deze procedure.

Procedure/
contact

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Afdeling Talent Acquisition, via werkenbij@dbschenker.com
Wij ontvangen graag jouw CV en motivatie via www.werkenbijschenkerlogistics.nl

Schenker Logistics Nederland, Human Resources

