VAT Consultant parttime (24 uur)
Als onze nieuwe parttime VAT Consultant ben je gericht op het voorbereiden en doen van de BTWaangiften, Opgaaf ICP, intrastat aangiften en controle op de douaneaangiften waarvoor Gaston Schul
optreedt als fiscaal vertegenwoordiger. Je ondersteunt de collega’s van het VAT-team en de
douanedeclaranten. Je onderhoudt contacten en correspondentie collega’s, cliënten en de autoriteiten
of bereidt correspondentie richting autoriteiten en cliënten voor de VAT & Excise Director voor. Het
organiseren en geven van workshops voor collega’s op de diverse kantoren zie je als een interessante
aanvulling.
Je legt verantwoording af aan de Teamleader VAT en zoekt actief samenwerking in het VAT-team dat
bestaat uit nog drie teamleden, en met de andere collega’s. Je standplaats is Venlo.
Wij zijn op zoek naar:
Een enthousiast, leergierig, stressbestendig, snel acterend persoon. Je bent in staat om snel en goed te
schakelen, houdt van hard werken, je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bent in staat
om deze op alle niveaus toe te passen. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is
belangrijk, kennis van de Duitse taal is een pré. Uiteraard krijg je de mogelijkheid om benodigde
opleidingen/cursussen te volgen, zodat je kennisniveau inzake btw- en douanezaken verder
geoptimaliseerd wordt.
Je brengt minimaal mee:
HBO werk- en denkniveau, eventueel aangevuld met cursussen inzake btw en douane;
Minimaal 3-4 jaar relevante werkervaring;
Goede kennis en vaardigheden van diverse softwarepakketten;
Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits;
Mondeling en schriftelijk vermogen om met de klanten op een passende manier te communiceren;
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 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 Gaston Schul?
Stuur je CV en motivatie naar career@gaston-schul.com onder vermelding van “20181232”.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

