Voor een internationaal bedrijf zijn wij op zoek naar douanedeclaranten en
expeditiemedewerkers
Onze klant is een mondiale logistieke speler met hoofdzetel in de Verenigde Staten, die zich sterk maakt
in de sector van expeditie (lucht- en zeevracht), magazijnbeheer en supply chain oplossingen. In België
zijn er vier vestigingen en werken er 500 mensen. Het is een sterk groeiend bedrijf met een open
bedrijfscultuur.
Bij hun zoektocht naar enthousiaste bedienden met passie voor logistiek, doen zij beroep op Synergie
Careers.
Voor hun vestiging te Zaventem en Schoten naar zijn zij op zoek naar:

DOUANEDECLARANT LUCHTVRACHT
Takenpakket:
•
•
•

Opmaak van de verschillende soorten douaneaangiften via Porthus.
Douanetarieven van goederen correct toepassen
Rectificaties insturen via Porthus

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring/opleiding in de douanewereld
Kennis hebben van de douanedocumenten en douanetarieven alsook van de plaatselijke
regelmenteringen
Flexibel
Sociaal: contactvaardig, communicatief
Goede kennis van Microsoft (Outlook, Word, Excel)
Goed functioneren inTeamverband
Bij voorkeur een goede kennis Nederlands, Frans en Engels

Aanbod
•
•
•
•

5 dagenweek
Een marktconform maandsalaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een open en collegiale
werksfeer.
Bovendien bieden zij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.
Interim met optie vast

Interesse?
Stuur je CV op naar zaventem@synergiejobs.be of contacteer ons op 02 416 22 60

EXPEDITIEMEDEWERKER
Werkzaamheden:
•
•
•

Administratieve aanmaak, opvolging en afhandeling van exportdossiers, alsook fakturatie.
Aanmaken van de nodige documenten
Contacten en prijsafspraken met klanten, transporteurs, luchtvaartmaatschappijen en agenten
(per telefoon, fax, email)

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Ervaring/opleiding in de luchtvrachtwereld
Flexibel
Sociaal: contactvaardig, communicatief
Goede kennis van Microsoft (Outlook, Word, Excel)
Goed functioneren in teamverband
Talen: praktische kennis van het Nederlands, Engels en het Frans zijn een absolute noodzaak.

Aanbod:
•
•
•
•

5 dagenweek
Een marktconformmaandsalaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een open en collegiale
werksfeer.
Bovendien bieden zij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.
Interim met optie vast

Interesse?
Stuur je CV op naar zaventem@synergiejobs.be of contacteer ons op 02 416 22 60

