
 

 
 

VACATURE 
 
 
 
Skyjob Uitzendbureau (NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd) is een op Schiphol gevestigd 
bureau met ruime expertise op het gebied van logistiek & luchtvaart. Skyjob bemiddelt in de 
werving, selectie en uitzending van zowel ondersteunend als hoger opgeleid personeel.  
 
Voor onze internationale logistieke dienstverlener, gevestigd op Schiphol zijn wij per direct 
op zoek naar: 
 
 
 

Teamleider / Coördinator Import & Douanezaken  
 
 

In deze veelzijdige en uitdagende functie zal jij na een gedegen inwerkperiode de operationele 

manager gaan ondersteunen en mede verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden en 

het mede aansturen & coachen van het team importdeclaranten & importmedewerkers.  

In nauwe samenwerking met de operationele manager ga jij dit team helpen zich verder te 

ontwikkelen door het (laten) verzorgen van training en waar mogelijk uit te breiden.  

Als teamleider houd jij toezicht, bewaak je de werkzaamheden van het team, echter ben je volledig 

meewerkend op alle facetten. De operationele afdeling is verantwoordelijk voor het gehele 

importproces vanaf aankomst op de luchthaven tot aan uiteindelijke levering aan de klanten.  

De belangrijkste taken. 

 Het als meewerkend teamleider coördineren, toezien en bewaken van de werkzaamheden 

van het team. 

 Verzorgen van alle soorten douane aangiften ten invoer, uitvoer en doorvoer.  

 Controle op het gehele importproces, conform de afspraken met klanten.  

 Onderhouden van contact met opdrachtgevers, in het bijzonder van special Accounts.  

 Aanspreekpunt Douane en overheid v.w.b. douane specifieke eisen, waaronder begeleiden 

en organiseren van controles  

 Je zorgt voor de operationele voortgang en prestaties conform contractuele afspraken met 

klanten. 

 Coaching en aansturing 3 collega’s 

Wat zoekt men? 

 HBO werk- en denkniveau 

 Een afgeronde declaranten opleiding 

 Ervaring met import werkzaamheden luchtvracht en het verzorgen van inklaringen 

 2-5 Jaar relevante ervaring in een leidinggevende / aansturende rol 

 Ervaring MS Office, specifiek bedreven in Excel 

 Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal 

 Uitstekende communicatieve en motiverende vaardigheden, accuraat en organiserend 

vermogen 

 Een VOG / VGB behoort tot de procedures. 



 

 

 

 

Wat kun je verwachten? 

 Een leuk gezellig en hardwerkend team 

 Verdere doorgroei mogelijkheden 

 Stimulering van vervolgstudies en opleiding 

 Een uitstekend salaris, conform ervaring 

 
 
Interesse? 

 
Stuur svp je cv naar info@skyjob.nl 
 
Voor nadere informatie bel 088-2358366 

mailto:info@skyjob.nl

