
 

 
 

Senior Declarant Nieuw-Vennep(FT)     

Voor onze speciale aanvragen en zendingen zijn wij op zoek naar een Senior Declarant. Weet jij alles 
van de laatste regels, certificaten en vergunningen aangaande douaneformaliteiten. Bijt jij je graag 
vast in bewijsvoeringen of fiscale vraagstukken? Reageer nu op deze afwisselende baan.  
 

Dit ga je doen: 
Als Senior Declarant zorg je een soepel verloop van alle douaneprocessen en juistheid van de bijbehorende 

documenten.  Jouw werkzaamheden verschillen van het zelfstandig opmaken , verzenden en controleren van 

import-,  export- en transitieaangiften. Tot aan het maken van procesbeschrijvingen en werkinstructies. Natuurlijk 

ben jij onze lijn met de douane instanties en kan je bezwaren schrijven. Je werkzaamheden betreffen zowel import 

als export. Dus met btw- en fiscale aangelegenheden ben je bekend. Zie binnen al deze taken ook nog ruimte voor 

verbeteringen? Deze zijn altijd welkom. Vanuit Seabourne kan je rekenen op een goede teamspirit en waar nodig 

ondersteuning vanuit het management.  

Wat verwachten wij van jou? 
Je kan zelfstandig werken en kent de wet en regelgeving goed m.b.t. douaneafwikkelingen. Wij vinden het prettig 

als je al wat jaren ervaring hebt als senior declarant. Je bent de vaktechnische vraagbaak als het gaat om douane en 

de daaraan gerelateerde regelgevingen. AEO bijhouden m.b.t. procedures. Daarnaast interne audit plan m.b.t. AEO 

kunnen opstellen en uitvoeren rapportage voor fiscale aangiftes maken. Overzicht opstellen voor het management, 

verantwoordelijk voor douane-vergunningen beheer, je pakt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het 

kennisniveau voor jezelf en je collega’s. Ook ben jij een goede  gesprekspartner voor onze opdrachtgevers, de 

douane en de branche managers van Seabourne. Het is voor jou geen probleem om de afhandeling van de douane 

processen en documenten voor de drie kantoren van Seabourne in Nederland uit te voeren. Flexibiliteit in deze 

functie ervaren wij dan ook als zeer prettig, want het kan zijn dat je in piekperioden wisselende werktijden hebt.   

 

Dit ben jij:  
Uiteraard ben je klantgericht en accuraat. Maar ook onderzoekend, proactief en neemt initiatief. Je werkt 
zelfstandig maar kan ook goed in teamverband werken. Inhoudelijk ben je op de hoogte van de diverse 
regelgevingen die deze functie vraagt. We vragen kennis van douanesoftware, ERP systemen en MS Office. En heb 
je kennis van VGEM. Bij voorkeur heb je minimaal MBO-4/ HBO werk- en denkniveau aangevuld met een diploma 
Declarant. We vragen goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, kennis van de 
Duitse taal is een pre.  

 
Wat mag je van ons verwachten? 
Bij Seabourne houden wij van een uitdaging, jouw werk kent veel afwisseling. Wij verwelkomen graag 

jonge mensen binnen ons team waarin teamspirit en ontwikkeling centraal staat. Natuurlijk sta je er niet 

alleen voor, je kunt rekenen op een goede teamspirit en support vanuit je collega's en leidinggevende. 

Enthousiast over deze functie? 
Heb je interesse in deze functie? Mail je CV en sollicitatie t.a.v. afdeling HR naar hr@seabourne-
group.com.  
 
 
Seabourne Group biedt een compleet pakket aan van logistieke diensten die kunnen worden afgestemd op 
specifieke wensen en logistieke behoeftes van onze klanten. Met grote kennis in lucht, zee en wegtransport, 
biedt Seabourne een internationale service naar diverse bestemmingen wereldwijd. Je komt te werken in een 
jong, dynamisch en snelgroeiend team op onze vestiging in Eindhoven.     
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