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Declarant luchtvracht 
 

WerkCentrale Nederland zoekt voor diverse opdrachtgevers Declaranten Luchtvracht /  
Customs Air. De opdrachtgevers zijn de kleine, middelmatige maar ook grote 
(inter)nationale organisaties waar volop ruimte is voor ontwikkeling en persoonlijke groei. De 
vacatures zijn fulltime, bieden, bij gebleken geschiktheid, uitzicht op een contract bij de 
organisatie zelf en daar hoort uiteraard ook een aantrekkelijk salaris bij. 
 

 

Taakomschrijving 

• Verzorgen van de aangifte ten invoer, het berekenen van de bedragen (bijv. Douanewaarde),  
tariferen van goederen en het opmaken van de bijbehorende documenten. 

• Verzorgen van aangiften ten uitvoer, berekenen van de bedragen in de aangifte en het 
tariferen van de goederen, aanvragen van speciale documentatie (bijv. uitvoervergunningen), 
verzorgen van de bijbehorende documentatie, berekenen van restituties, controleren en 
bewaken van restitutiezendingen. 

• Verzorgen van een correcte entrepotadministratie conform verkregen vergunning, teneinde de 
douane status van het warehouse te behouden. 

• Te woord staan van klanten in geval van douane technische problemen, geven van advies en 
aandragen van oplossingen aangaande in- en uitvoeraangiften. 

• Begeleiden en organiseren van fysieke (douane) controles. 

• Het opmaken van verzoek- en bezwaarschriften n.a.v. de uitslag van verificatie door de 
douane in opdracht van de opdrachtgever. 

• Uitvoeren van zuiveringsprocedures, hiertoe opvolgen van het verzoek van inlichting door de 
douane. 

• Registreren van het verzoek van inlichting in het eigen administratieve systeem en opvragen 
van inlichtingen bij opdrachtgever aangaande de zuivering. 

 
Functie-eisen 

• Declaranten diploma of soortgelijke diploma. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur in een luchtvracht 
omgeving) 

• Bij voorkeur ervaren in het begeleiden van (ass. / jr.) declaranten. 

• Kennis van douanewetgeving met daaraan verbonden procedures en documenten. 

• Kennis van de wet op de omzetbelasting 1968 en Europese regelgeving. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden, accuraat, stressbestendig en beschikt over 
organiserend vermogen. 

 
 
Solliciteren!? 
Ben je geïnteresseerd in deze logistieke vacature? Solliciteer dan vandaag nog door jouw 
CV te sturen naar info@wcn.nl.  
Zie jij jezelf als logistieke topper maar herken jij je jezelf niet in bovenstaand profiel dan 
willen wij toch graag jouw C.V. opnemen in ons uitgebreide databestand. 
Meer informatie nodig? Bel dan naar 020-4059111  
 
Contact informatie 
WerkCentrale Nederland is een dynamische logistieke uitzendorganisatie met een 
interessante Werving en Selectie tak, welke zich heeft gespecialiseerd in het bemiddelen 
van personeel in de transport en logistieke sector. Wij zoeken ambitieuze starters tot 
ervaren specialisten. 
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