Declarant zeevracht

Ben jij klaar voor een volgende stap in je carriere? en wil je niet meer als expediteur aan de slag maar als declarant, dan is
dit het juiste moment en de juiste vacature.
In deze zelfstandige functie verzorg je efficiënt en accuraat de douane aangiften voor onze klanten. Je komt in een team
van 2 andere declaranten en rapporteert aan de Manager Customs & Permits Netherlands.
Wat zijn jou werkzaamheden?
•

Het opmaken, verwerken en verzenden van douaneaangiftes bij in-, door- en uitvoer van goederen;

•

Controle werkzaamheden betreffende aangifte gegevens vooraf aan aangifte;

•

Bezwaarschriften aanmaken en verzoeken tot teruggaaf;

•

Controle op aan- en afmelden van zuivering van zowel NCTS als exportdocumenten;

•

Controle bescheiden dossier;

•

Correcte terugkoppeling van informatie aan de operationele afhandeling;

•

Indienen- afgeven documenten aan derden;

•

Controleren of originele verklaringen DV-FV-PoA aanwezig en correct zijn;

•

Rapporteren van douane technische problemen en eventuele oplossingen aandragen.

Wie ben jij?
•

MBO+/HBO opleiding, bij voorkeur in logistieke richting;

•

Diploma vakopleiding declarant;

•

Enkele jaren ervaring als declarant bij een expediteur;

•

Enige affiniteit met zeevracht is een pré:

•

Goede kennis Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

Je kennis van de douanewetgeving is up to date;

•

Je bent analytisch, accuraat en oplossingsgericht.

Wat bied Hellmann?
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige baan binnen een dynamische werkomgeving. Tot slot bieden wij een
marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een vaste 13de maand,
pensioenregeling en reiskostenvergoeding.
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? en kan je niet wachten om ons declaranten team te komen
versterken?
Wacht dan niet langer met solliciteren.
Mocht je meer willen weten over wie wij zijn als Hellman F.A.M.I.L.Y, check dan ons bedrijfsfilm op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=sFi3OfbtS88 en onze site hellmann.com.

