
 

Beschik jij over ruime ervaring binnen Customs en wil jij een volgende stap maken naar 

een leidinggevende rol? Vind jij het daarnaast een uitdaging om douaneoplossingen en 

procedures te optimaliseren? Dan maken we graag kennis met jou! 

 

Teamlead Customs Solliciteer direct! 

 Utrecht  32 - 40 uur per week 

 

 

In het kort 

Als Teamlead Customs zorg je samen met jouw team van vier declaranten voor de beste 

afwikkeling van onze douane zendingen. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor 

een soepele en verantwoorde afhandeling van im- en exportprocedures voor zowel onze 

klanten als onze eigen organisatie. Je weet een constructieve samenwerking op te bouwen 

met zowel klanten, leveranciers en douaneautoriteiten. Je ziet het ook als jouw 

verantwoordelijkheid om voortdurend te werken aan verbetering van onze Customs 

processen. Kortom, met jouw kennis en ervaring in de douane en met jouw leidinggevende 

skills weet jij jouw team te enthousiasmeren en te ondersteunen. 

Je bent onderdeel van de afdeling Central Services & Customs en je rapporteert aan de 

Manager Central Services en Customs. 

Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afwikkeling van de in- en 

uitvoeraangiften en de opmaak en controle van documenten;  

• Je geeft leiding aan het team van declaranten door de dagelijkse werkzaamheden te 

coördineren en door samen met hen te werken aan hun professionele en persoonlijke 

ontwikkeling; 

• Je bent bezig met het continu optimaliseren van de operationele en administratieve 

processen. Dit maak je mogelijk door op de hoogte te zijn van de laatste wet- en 

regelgeving op het gebied van douane en compliance; 

• Je voert dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse import/export-compliance analyses 

uit en rapporteert eventuele afwijkingen. 

Wat breng jij mee?  

• Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding, aangevuld met een specifieke 

vervolgopleiding (bijv. Declarant); 

• Je bent minimaal 5 jaar actief in de transport/logistiek/douane branche; 

• Je hebt goede sociale en gespreksvaardigheden. Ervaring als leidinggevende is een 

pré;  

• Je bent communicatief vaardig in zowel Nederlands als Engels; 

• Je bent resultaatgericht, klantgericht, stressbestendig en beschikt over organiserend 

vermogen. 

GLS biedt jou 

Een dynamische rol binnen een informele en groeiende organisatie, waarbij veel ruimte is 

voor persoonlijke inbreng en creativiteit. Het tonen van ondernemerschap wordt bij GLS 

gesteund en gewaardeerd. We zijn ambitieus en daarom wordt persoonlijke en 

vakinhoudelijke ontwikkeling gestimuleerd en doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig. We 

werken met een enthousiast team van leuke collega’s!  
 

Natuurlijk hoort hierbij een salaris en een aantrekkelijk secundair 

arbeidsvoorwaardenpakket*. Denk hierbij aan een opleidingsbudget, telefoon, laptop en 

collectieve pensioenregeling. Na 7 maanden heb je uitzicht op een vast dienstverband, 

daar hoort ook een leaseauto en motiverend bonuspotentieel bij. 
*GLS is aangesloten bij de CAO Beroepsgoederenvervoer. 
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Werken bij GLS 

Pakketten bezorgen van mens tot mens, met zorg en aandacht, dat is waar we goed in 

zijn. GLS Netherlands is een van de meest toonaangevende logistieke dienstverleners in 

Nederland. Vanuit onze vijftien locaties in Nederland bezorgen we ieder jaar miljoenen 

pakketten vol ambities, dromen en hoop bij talloze ontvangers. Daarbij zijn we ons 

volledig bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de 

maatschappij door middel van ons ThinkResponsible programma. Onze waarden, de vier 

P’s - Positief, Persoonlijk, Professioneel en Proactief - zijn de basis van ons succes en 

geven ons richting voor de toekomst. Samen gaan we voor kwaliteit!  

 

Heb je interesse? 

Mail je motivatie en CV naar sollicitatie@gls-netherlands.com t.a.v. Anne Dongelmans 

(Corporate Recruiter). 
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