Assistent douane expediteur / declarant (fulltime)
Onze Belgische branch office houdt zich als gespecialiseerde (douane) expediteur bezig met de afhandeling van temperatuur
gecontroleerde lading die voornamelijk met reefer-containers aankomt in de havens van Antwerpen en Zeebrugge.
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij voor onze vestiging in Antwerpen op zoek naar een enthousiaste
Assistent douane expediteur / Declarant (fulltime)
Als assistent douane expediteur / declarant kom je te werken op onze de import- export afdeling. Binnen dit hechte team
maak je deel uit van een afdeling waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Als assistent krijg je naast een
interne opleiding ook de mogelijkheid geboden om je via externe opleidingen het vak stap voor stap meester te maken.
Werkzaamheden:
•
Het opmaken van de benodigde (douane) documentatie aangaande koel- en vriesgoederen
•
Nauwe contacten onderhouden met de container- en transportafdeling
•
Het zo adequaat mogelijk oplossen van eventuele problemen
•
Nauwe contacten onderhouden met de opdrachtgevers, rederijen en autoriteiten
Vind je het leuk om in een klein team te werken? Kun je goed organiseren, hou je ervan initiatief te nemen en vind je het een
uitdaging om te werken aan professionalisering? Dan ben jij degene die we zoeken.
Profiel:
•
In het bezit van rijbewijs B;
•
Affiniteit met de transport- expeditie branche;
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
•
Goede computervaardigheden, zoals MS Office;
•
Commercieel, stressbestendig en klantvriendelijk;
•
Praktische en flexibele instelling.
Wij:
•
Zijn een enthousiast en ongecompliceerd team binnen een succesvol, wereldwijd opererend
levensmiddelen logistiek;
•
hebben korte lijnen en een informele werksfeer;
•
bieden een zelfstandige fulltime functie binnen een ambitieuze werkomgeving;
•
stimuleren verdere scholing en ontwikkeling in je vakgebied;
•
bieden je een afwisselende baan met een goed salaris passend bij de functie en ervaring;
•
hebben naast een goed salaris ook diverse extralegale voordelen;
•
stellen professionaliteit en klantgerichtheid centraal in al ons handelen;
•
bieden bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband.

concern in de

Interesse?
Voor inlichtingen of sollicitatie kun je contact opnemen met onze branch office manager Sasja van der Staaij,
Tel: 0479 99 09 04
Mail: s.staaij@thermotraffic.com
Je interesse en/of eventuele kandidatuur worden discreet behandeld.
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The Dutch Forwarding Conditions, latest version, including the arbitration clause, as registered by
Fenex with the Court in Amsterdam as well as in Rotterdam, Breda and Arnhem, are applicable to
our activities except carriage of goods by road. The General Transport Conditions 2002 (AVC 2002),
latest version, as registered with the Court in Amsterdam as well as in Rotterdam, are applicable to

