VLS-GROUP ANTWERPEN ZOEKT EEN COLLEGA!
VLS-Group is een Europese leider in het aanbieden van innovatieve, geïntegreerde logistieke en value
adding diensten voor de chemische industrie en gerelateerde sectoren. VLS-Group biedt “state of the
art“ Europese opslagmogelijkheden van 200.000 m² voor de velige opslag van al dan niet
geclassificeerde materialen, 100.000 m³ tank capaciteiten en 22 afvullijnen. We bieden eveneens
blending en tolling faciliteiten voor vloeibare en vaste chemische producten. VLS-Group creëert
toegevoegde waarde door de volledige supply chain van zijn klanten door een breed aanbod van
gesofisticeerde internationale logistieke en transportdiensten en -oplossingen.

DOUANE DECLARANT M/V
Wat verwachten we van je?
Als douanedeclarant zie je toe op de correcte behandeling van en controle op douane technische
aspecten en fiscale aspecten, zodat financiële fiscale risico´s beperkt blijven.

Kerntaken?
•
•
•
•
•
•

Je controleert de werkopdrachten op juistheid met betrekking tot douane technische en fiscale
aspecten.
Je declareert en controleert je douanedocumenten.
Je geeft advies omtrent een goede toepassing van douanewetgeving en van het (belastingen)
tarievenstelsel.
Je onderhoudt diverse entrepotadministraties.
Je lost douane-technische problemen en aangelegenheden op.
Je onderhoudt je contacten met autoriteiten.

Wat is nodig voor deze functie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelor diploma (logistiek management, expeditie) of
gelijkwaardig door ervaring.
Je kan werkervaring als douanedeclarant voorleggen.
Je beschikt over een goede kennis van alle relevante douane- en accijnzenwetgeving.
Je hebt bij voorkeur kennis van de van toepassing zijnde veiligheids-, milieuwet- en
regelgeving.
Je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde (kantoor)systemen.
Je beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
Je gaat integer om met vertrouwelijke gegevens/informatie.
Je werkt nauwkeurig en je bent stressbestendig.

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct en stuur je CV naar kim.liekens@vls-group.com.
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