Teamleider (in opleiding) Antwerpen
Douanedocumenten afhandelen, douaneprocessen in het oog houden, klantvragen snel maar zorgvuldig
beantwoorden. Opvolgen en juist doorbelasten van de dossiers met alle bijbehorende administratieve
werkzaamheden. Contacten en correspondentie onderhouden met collega’s, klanten en autoriteiten.
En, als teamleider, dit proces bij de medewerkers aansturen en mee vormgeven. Wij zoeken dus een
declarant die zich de komende drie jaar ontwikkelt tot teamleider!
Wij zijn op zoek naar:
Een enthousiaste, communicatieve, stressbestendige open persoonlijkheid. Je bent een doener die
logisch blijft nadenken. Als declarant heb je de je sporen in de logistieke wereld al verdiend en bent
eraan toe om een stevige tweede stap maken. Je werkt graag in een team en hebt de ambitie om op
middellange termijn alle aspecten van het teamleiderschap te gaan beheersen. Je beheerst je talen
(Engels is een vereiste) en beschikt over goede contactuele eigenschappen.
Je brengt minimaal mee:
Basiskennis Douane met enkele jaren ervaring;
Goede kennis en vaardigheden van diverse softwarepakketten (MS Office, PLDA en NCTS);
Talenkennis: Nederlands, Engels, bij voorkeur ook Duits of Frans;
Zowel mondeling als schriftelijk goed in staat om met klanten, douane en collega’s op een passende
manier te kunnen communiceren;
Teamspeler;
Accuraat;
Flexibel.
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 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 naar teamleider?
Stuur je CV en motivatie naar career@gaston-schul.com onder vermelding van vacaturenummer

20181233.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

