Junior Declarant Schiphol
Geef je carrière een kickstart als (junior) declarant op Schiphol! E-commerce, Brexit, globalisering:
termen die je vast wel bekend voorkomen. In je werk als (aankomend) declarant kom je hier voortdurend mee in aanraking. Je hebt de uitgelezen kans om de dynamiek van een logistieke omgeving te
combineren met de zekerheid van een mooie carrière als declarant.
Geen opleiding maar wel de juiste mentaliteit? Dan leiden wij je op. No guts, no glory.
In een dynamische logistieke omgeving maak je een vliegende start op onze vestiging en komt direct in
aanraking met wet- en regelgeving, douane, klanten en digitale logistieke processen. Nadenken. Welke
regelgeving is van toepassing? Waar komt het artikel oorspronkelijk vandaan? Waar gaat het heen en
waarom gaat het via deze route? Houden leverancier, vervoerder en inkoper zich aan de regeltjes of kun
je ze hier zelfs nog advies in geven? Kunnen we zelf tijd en geld besparen door slimmer te werken?
Je bent een zelfstarter, een doener die overleg pleegt met collega’s waar nodig zodat je snel verder kunt
met het afhandelen van douanedocumenten, monitoren van douaneprocessen, klantvragen snel maar
zorgvuldig beantwoorden, kortom: de complete customs & trade afhandeling voor onze klant.
Het liefste heb je een basis gelegd in het vak van declarant, hoe dan ook houd je van opstarten en
doorpakken. Je nieuwsgierigheid maakt dat je de opgedane kennis niet alleen wilt toepassen, maar ook
wilt vergroten. Bijbehorende administratieve werkzaamheden zie je als een vanzelfsprekendheid.
En wat vind je bij ons? Uitdaging, hard werken en veel lachen, korte communicatielijnen, passende
opleidingen. Je bent geen nummertje, iedereen telt mee!
Wij zijn op zoek naar:
Enthousiasme, leergierigheid, stressbestendigheid en een no nonsens persoonlijkheid in de persoon van
een (junior) declarant. Je werkt graag in een team, beheerst óf leert daarbij het declarantenwerk en
wisselt kennis uit. Je beheerst je talen (Engels is een vereiste) en beschikt over goede contactuele
eigenschappen.
Je brengt minimaal mee:
✓ MBO werk- en denkniveau;
✓ 1-2 jaar relevante werkervaring;
✓ Goede kennis en vaardigheden van diverse vakgerichte softwarepakketten;
✓ Talenkennis: Nederlands, Engels (spreken en schrijven);
✓ Mondeling en schriftelijk vermogen om met de klanten op een passende manier te
communiceren;
✓ Teamspelers mentaliteit;
✓ Accuratesse.

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
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 “Schiphol”.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

