
 

Douane Declarant (38,75 uur)  
 

Over Burger Logistic Services 

Wij zijn Burger Logistic Services, onderdeel van de Koninklijke Burger groep, én daar zijn we trots op. 

We zijn gespecialiseerd in het samenstellen van maatwerkoplossingen voor transport via zee, lucht, 

spoor en weg. Ben jij iemand die de zaken graag goed regelt en ga je een logistieke uitdaging niet uit 

de weg? Kom dan bij ons werken in Poortugaal.   

  

Je werkzaamheden 
o Het bijhouden van nieuwe douane wetgeving 

o Het opzetten van interne procedures en het uitvoeren van maandelijkse controles met betrekking 

tot de douane aangifte 

o Het uitvoeren van interne audits om te blijven voldoen aan de AEO/ISO vereisten 

o Implementatie en uitvoering van het nieuwe Douane Management Systeem (DMS) 

o Onderzoek doen naar douane gerelateerde vragen in heel Europa 

o Doen van controles op niet-gearchiveerde documenten 

o Opmaken douaneformulieren en vervoersdocumenten 

o Bijdragen aan het verbeteren en efficiënter maken van de douane processen en systemen op de 

afdeling 

o Opmaken, controleren en afhandelen van douanedocumenten 

o Rapporteren van douane technische problemen, evenals het aandragen van oplossingen hiervoor 

o Contact onderhouden met diverse partijen, waaronder de douane, klanten en vervoerders 

 

Wat heb je ons te bieden 
o Je hebt een mbo4-diploma in de richting van Logistiek 

o Het diploma ‘Vakopleiding tot Declarant’ heb je in bezit 

o Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als volwaardig Declarant 

o Ervaring met veterinaire en fytosanitaire goederen is een pré 

o Communicatief vaardig in zowel de Nederlandse als Engelse taal (schrijven & spreken) 

o Bekend met douane gerelateerde onderwerpen zoals AEO  

o Klantvriendelijk, accuraat, stressbestendig en flexibel  

o Je herkent je in onze kernwaarden: no-nonsense, respect, integer en betrokken en bent gezellig en 

collegiaal 

  

Wat hebben we jou te bieden  
o Een afwisselende en uitdagende functie binnen een internationaal georiënteerd bedrijf 

o Direct een vast contract  

o Een aantrekkelijk salaris tussen de € 3000,- en € 3750,- bruto o.b.v. 38,75 uur per week 

o Reiskostenvergoeding 

o 25 vakantiedagen 

o Vakantiegeld 

o Groei- en ontwikkelmogelijkheden d.m.v. interne en externe opleidingen 

o Keuze voor een Collectieve ziektekostenverzekering 

o Een leuke, moderne werkplek, heerlijke bonenkoffie, vers fruit, sportieve teamactiviteiten en een 

gezellige borrel op zijn tijd 

 

Interesse in deze mooie uitdaging? Neem dan contact op met George Broeders (06-82062583 of 

gbroeders@burgerlogistic.com).  

mailto:gbroeders@burgerlogistic.com

