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Ter versterking van onze afdeling Customs zijn wij op zoek naar een ambitieuze, stressbestendige en 

resultaat gerichte 

- DECLARANT - 

  

DE FUNCTIE 

In de functie van Declarant ben je verantwoordelijk voor de Douane technische afhandeling met 

betrekking tot de in-, uit- en doorvoer van goederen conform de wettelijke voorschriften en de opdracht 

van de klant. Je zorgt ervoor dat de administratie op orde is en opdrachten uitgevoerd worden conform 

de richtlijnen van de klant en Geodis Freight Forwarding. Je signaleert onregelmatigheden op 

douanegebied en rapporteert deze aan je leidinggevende. Je werkt nauw samen met andere collega’s 
binnen en buiten het team. Je hebt doorlopend overleg met je collega’s en houdt elkaar op de hoogte 
van ontwikkelingen op Douanegebied. Daarnaast ben je pro-actief in het adviseren van zowel interne als 

externe klanten bij vraagstukken. Verder participeer je in de algemene werkzaamheden van de afdeling 

en ondersteun je elkaar waar nodig. Je werkt in onze vestiging in Schiphol-Rijk en rapporteert aan de 

Teamleader Customs Air. 

  

DE KANDIDAAT 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau en je hebt de declarantenopleiding voltooid (bij voorkeur 

via EVO/ Fenex). 

• Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in de freight forwarding en logistieke branche en bent 

hierbij in aanraking geweest met Douaneformaliteiten en wetgeving. 

• Je begrijpt het financiële plaatje rondom het Douaneproces. 

• Je bent bekend met IT-systemen die op het gebied van Douanezaken gebruikt worden en met 

het MS Office pakket. 

• Je hebt grondige kennis van de Nederlandse en Engels taal, zowel in woord als geschift. 

• Je hebt geen 9 – 5 mentaliteit en bent een verantwoordelijke en zelfstandige teamplayer. 

• Je bent accuraat, stressbestendig en klantgericht met goed ontwikkelde communicatieve 

vaardigheden. 

 

Wij mag je van ons verwachten? 

Geodis biedt je een uitdagende bedrijfscultuur waar klantgerichtheid, flexibiliteit, initiatief, 

doorzettingsvermogen en collegialiteit gewaardeerd worden. We bieden een competitief salaris en 

arbeidsvoorwaarden pakket en hebben oog voor je persoonlijke ontwikkeling. 

 

Over GEODIS 

Geodis is één van de grootste Supply Chain organisaties in de wereld. Als onderdeel van SNCF Logistics, is 

Geodis nr. 1 in Frankrijk en nr. 4 in Europa. Met meer dan 40.000 professionals zijn wij aanwezig in 67 

landen en hebben we een global netwerk in 120 landen. Met 5 business lines, Supply Chain Optimization, 

Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express en Road Transport, managen wij dagelijks 

vol passie en commitment de supply chain van onze klanten. Onze missie: ‘we help our clients succeed 

by overcoming logistical constraints’. Met onze organisatie in Nederland voeren wij (voornamelijk) 

Freight Forwarding en Contract Logistics activiteiten uit. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Riffad Dhonre (Corporate Recruiter) op het 

telefoonnummer: +31 6 23 92 06 14 of mailen naar riffad.dhonre@geodis.com 

 
 


