Wij zijn Röhlig. Sinds 1852.
Al meer dan 160 jaar, heeft Röhlig de toenemende complexiteit van de wereldwijde expeditie onder de knie.
Door het combineren van de vakbekwaamheid van een grote onderneming met waardes van een familiebedrijf
is, hebben wij onszelf met succes op de logistieke markt gepositioneerd. Op basis van ons wereldwijde
netwerk, maken we op maat gemaakte oplossingen voor onze opdrachtgever om de logistieke processen te
verbeteren.
Rohlig Logistics is een familiebedrijf opgericht in Bremen in 1852.
De core business is intercontinentaal zeevracht en luchtvracht. Daarnaast bieden we complexe diensten op
het gebied van project logistiek en contractlogistiek.
Voor ons kantoor in Rotterdam zijn we op zoek naar:

Assistent Douane Declarant
We zijn op zoek naar een enthousiast iemand die in een fulltime dienstverband ondersteunende
werkzaamheden wil verrichten, belangstelling heeft in het douane vak en zich hierin verder wil ontwikkelen.
Het takenpakket is breed en zeer afwisselend. In deze functie ondersteun je de douane specialist en zal je
voornamelijk bezig zijn met de import en export (douane)werkzaamheden en bijbehorende betalingen.

Verantwoordelijkheden:
 Inklaren van goederen;
 Opmaken van (tijdelijke) in- en uitvoerdocumenten;
 Opmaken van transitdocumenten;
 Opmaken van exportdocumenten;
 Bewaken van de naleving van de douanewetgeving;
 Nodige algemene administratieve ondersteuning.

Wij vragen:

Een afgeronde logistieke opleiding en/of logistieke werkervaring.

Bij voorkeur in het bezit van een diploma Assistent Declarant en/of kennis van invullen
douanedocumenten;

Geen 9 tot 5 mentaliteit;

Een flexibele en gemotiveerde werkhouding;

Uitstekende beheersing Nederlands en Engels (Duits is een pré.)
Wij bieden:

Een marktconform salaris;

Mogelijkheid tot thuiswerken;

Doorgroeimogelijkheden;

Bonusregeling;

Flexibele werktijden;

Pensioenregeling;

Wat kan je verwachten:
Werken bij Röhlig betekent een internationaal leven: dagelijks werken medewerkers over de hele wereld
samen om logistieke oplossingen te ontwikkelen voor hun klanten. Wijze en slimme gedachtes met goede
aandrijving ontmoeten talrijke mogelijkheden om in dit proces een vitale rol te spelen. Platte hiërarchieën, een
aangename en vriendelijke werkomgeving, aanzienlijke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en lange
termijn carrièreplanning bieden de basis voor jouw succes..
Voor meer informatie, bekijk onze website Rohlig.com
Interesse?:
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan horen wij dat graag!
Stuur je CV met motivatie naar nikita.lageweg@rohlig.com. Voor meer informatie over deze vacature kun je
contact opnemen met Nikita Lageweg, HR Coördinator, op telefoonnummer 010-2825222 (werkdagen
maandag, dinsdag en donderdag).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

