Roveg Fruit B.V. is een toonaangevende im- en exporteur van verse groenten en fruit van over de
hele wereld. Gezien de diversiteit in producten, is bij Roveg Fruit B.V. écht geen dag hetzelfde. De
afdeling Douane is cruciaal in het transport van deze producten. Zij zijn verantwoordelijk voor de inen uitvoer aangiften, het aanvragen van certificaten, keuringsaanvragen, het verwerken van deze
documenten en de entrepotadministratie. Ter versterking van het Douane team zijn wij op zoek naar
een:

Trainee Douane
Wat ga je doen?
De afdeling Douane is onmisbaar in het transport van onze producten. Als Trainee Douane heb je
onder andere als taken:







Behandelen van lucht-, zee- en wegtransport.
Aanvragen van import en export inspecties.
Nauw samenwerken met de operationele afdeling voor een optimale dienstverlening richting
de klant.
De administratieve behandeling van BIO producten.
Verwerken van invoerrechten en dergelijke belastingen.
Voorkomen dat logistieke processen vertraging oplopen.

Uiteraard zul je als Trainee Douane op de hoogte moeten zijn en blijven van ontwikkelingen binnen
de douane- en belastingwetgeving.
Om dit werk goed én met plezier te kunnen doen vragen wij van jou:




MBO+ / HBO werk- en denkniveau
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
Fulltime beschikbaar (geen 9 tot 5 mentaliteit)

Competenties die bij deze baan horen:






Stressbestendigheid
Flexibiliteit
Goed organiserend vermogen / Voortgangscontrole
Plannings- en organisatorisch vermogen
Bereidheid tot zelfontwikkeling

Het team
Je werkt in een informeel en gezellig team, waar hard gewerkt wordt.
Het team werkt in wisselende (vroege/late) diensten en er wordt gerouleerd voor
beschikbaarheidsdienst ‘s avonds en in het weekeinde. Dit kan meestal vanuit huis.
Je krijgt de mogelijkheid om mee te denken in processen en zal op alle gebieden binnen de customs
omgeving ingezet worden.
Wat bieden wij?
Als Trainee Douane bij Roveg ben je verzekerd van een afwisselende functie binnen een bedrijf dat
een prettige en informele werksfeer heeft. Daarnaast biedt Roveg
een marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Er is volop ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng.

Wie zijn wij?
Roveg Fruit B.V. houdt zich wereldwijd bezig met de im – en export van groenten en fruit. We
leveren onze producten aan supermarkten, groothandels en cateringbedrijven. Ons hoofdkantoor is
gevestigd in Waddinxveen en we hebben een kantoor in Chili. Wij importeren een breed pakket aan
producten en zijn uniek in ons exoten portfolio. We hebben onze eigen rijpfaciliteiten en
verpakkingslijnen. Roveg is een snel groeiende en ambitieuze organisatie met onderscheidt zich door
flexibiliteit en persoonlijke aandacht voor onze klanten en medewerkers.

Geïnteresseerd in ons aanbod?
We bieden een afwisselende functie in een prettige en informele werksfeer. Vanzelfsprekend bieden
we ook een goed salaris en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij degene die we zoeken? We ontvangen graag je motivatie en CV via deze link.

Een referentiecheck en het overleggen van een verklaring omtrent gedrag maken onderdeel uit van de
procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

