Excise Officer (fulltime)
Wij zijn op zoek naar:
Een Excise Officer voor accijns- en verbruiksbelastingaangiften en het verwerken van alle
binnenkomende accijnsdocumenten. Als onze nieuwe Excise Officer heb je kennis van en
ervaring in de materie en ben je naast deskundig ook gedreven. Je draagt onder andere zorg
voor het juist, volledig en op tijd voorbereiden van accijns- en verbruiksbelastingaangiften, het
opmaken en indienen van accijns geleide documenten en het monitoren van de vervoerstermijn van deze documenten. Je beoordeelt de aangeleverde gegevens op juistheid en
volledigheid. Facturatie en het opstellen van verzoek- of bezwaarschriften hoort ook bij je
werkzaamheden. Om een soepele afwikkeling te bevorderen onderhoud je veelvuldig contact
met je collega’s, klanten en de autoriteiten. Je bent een harde werker die goed in een team,
maar ook goed zelfstandig kan functioneren.
Kennis en vaardigheden die je meebrengt:
Mbo-opleiding;
Relevante werkervaring (Europese en nationale accijnswetgeving, -procedures, -vergunningen
en alle voorkomende accijnsaangiften);
Zowel mondeling als schriftelijk goed in staat om met klanten, douane en collega’s op een
passende manier te kunnen communiceren;
Goede kennis en vaardigheden van diverse softwarepakketten (Office, EMCS, AGS, NCTS);
Gevolgde accijnstraining is een pré;
Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits;
Teamplayer;
Accuraat
Gaston Schul is een douaneagent met 10 kantoren in Nederland, 2 kantoren in België en 7
kantoren in Duitsland. Gaston Schul sorteert voor op de toekomst door de kwaliteit van de
dienstverlening naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen en voldoet aan alle eisen die het
gevolg zijn van de nieuwe Europese douanewetgeving. Gaston Schul heeft in alle 3 de landen
een AEO-vergunning, waar meer en meer eisen aan worden gesteld, en Gaston Schul groeit!
Solliciteren
Stuur je CV en motivatie naar career@gaston-schul.com onder vermelding van “Excise Officer”.
Mogelijke referenties kunnen in de brief of CV vermeld worden. Bij indiensttreding word je
verzocht een VOG aan te leveren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

