De grens opzoeken bij Gaston Schul!
Als junior declarant: douanedocumenten afhandelen, douaneprocessen in het oog houden,
klantvragen snel maar zorgvuldig beantwoorden, kortom: alle customs & trade afhandeling voor
onze klant regelen, dat is je werk.
Je bent klaar met je opleiding en bent aan de bal in het werkende leven. Je zoekt uitdaging,
afwisseling, contact met de buitenwereld, een baan waarbij je alle kennis die je leert, ook meteen
toe kunt passen in de praktijk. Bij Gaston Schul Oldenzaal werk je aan de grens en maak je kennis met
leuke collega’s en met alle aspecten die het vak van declarant met zich meebrengt.
Je verzorgt de documentenstroom rondom economische goederen die de landsgrenzen passeren. De
foodbox, de nieuwste sneakers, soundbar of smartwatch die je via internet aanschaft: alles moet
worden “ingeklaard”. En vergeet de Brexit niet. Door de inklaringen van onze klanten te verzorgen
ligt de wereld letterlijk aan je voeten!
Je moet scherp zijn, blijven nadenken. Welke regelgeving is van toepassing? Uit welk land komt dit
artikel oorspronkelijk vandaan? Waar gaat het artikel naartoe en waarom via deze route? Houden de
leverancier, de vervoerder en de inkopende partij zich aan alle regeltjes? Kan het goedkoper omdat
we een slimmigheidje inbouwen omdat er vaker gelijksoortige producten worden ingevoerd?
Jij:
Bent enthousiast, leergierig, stressbestendig en een no nonsens persoonlijkheid. Je beheerst je talen
(Engels is een vereiste), bent accuraat en beschikt over goede contactuele eigenschappen. Je hebt
MBO werk- en denkniveau, goede kennis en vaardigheden van diverse vakgerichte
softwarepakketten, bent bereid om in ploegendienst te werken en hebt een teamspelers mentaliteit.
Wij:
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. Tilt de kwaliteit van de dienstverlening naar
een zo hoog mogelijk niveau. 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
Pas je in dit profiel? Zie jij jezelf de komende jaren groeien en ontwikkelen binnen Customs? Stuur je
CV en motivatie naar career@gaston-schul.com onder vermelding van “Oldenzaal”.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

