
Je komt te werken...  

Van Donge & de Roo B.V. is een expediteur die opereert binnen de logistieke markt. De 
kernactiviteit van het bedrijf is bemiddelen voor bedrijven tussen verschillende vormen van 
transport om op een efficiënte en goedkope manier de producten van A tot B te leveren. Het 
bedrijf werkt als logistiek dienstverlener dat internationaal transport voor lokale bedrijven 
verzorgt en heeft een eigen douane afdeling DR Customs. Via verticale integratie beheert het 
bedrijf nagenoeg alle facetten binnen de logistieke keten. Samen vormen zij de DR Group, 
een logistiek bedrijf met wereldwijde vestigingen en sterke focus in de Benelux. 

    Wij zijn per direct op zoek naar een: 
Douane Declarant - fulltime (37,5uur)  

Wat ga je doen als Declarant? 

Als douane declarant ben je dagelijks verantwoordelijk voor het invoeren van 
douanedossiers in de daarvoor bestemde systemen. Ofwel je draagt zorg voor een juiste 
douaneadministratie en voor het doen van de douaneaangiften voor een uiteenlopende 
range van klanten en producten. Je houdt de lopende dossiers up-to-date en meldt waar 
nodig ook de veterinaire als fytosanitaire keuringen aan.  

In deze uitdagende rol zal jij uiteenlopende douane vragen van zowel interne als externe 
klanten beantwoorden en signaleer jij tijdig onregelmatigheden op douanegebied en 
onderneem jij hier passende acties op. Daarnaast fungeer jij als het aanspreekpunt en 
vraagbaak voor collega's, klanten, keuringsinstanties en natuurlijk de douane. In deze rol 
werk je nauw samen met je collega’s binnen en buiten de afdeling om onze opdrachtgevers 
optimaal van dienst te zijn.  

Wat zijn jouw kwaliteiten? 

Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding niveau 4 eventueel aangevuld met een 
certificaat assistent declarant aan de EVOFENEDEX. Ervaring en kennis als (assistent) 
declarant binnen de COV -f AGF -sector zou handig zijn, dit kan ook opgedaan zijn door 
stage. Daarnaast beheers jij de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift 
en is het mooi meegenomen als dat ook geldt voor de Duitse taal.  

Verder heb jij communicatieve vaardigheden. En je bent een echte teamspeler met een 
flexibele en oplossingsgerichte instelling. Je bent initiatiefrijk, klantgericht en analytisch. Ook 
weet je onder tijdsdruk je hoofd koel te houden en kun je de juiste prioriteiten stellen.  

Van Donge & de Roo B.V. biedt 

Een uitdagende baan en afwisselende baan in een 'internationale omgeving', met een goed 
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie en ervaring. Je 
standplaats is Rhoon (onder de rook van Rotterdam). We zijn vooruitstrevend, resultaatge-
richt en hebben een informele bedrijfscultuur!  

 
 
 



Interesse? Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan nu direct bij ons! 

Sollicitaties voorzien van CV zien wij graag tegemoet via e-mail: 
y.goedhart@vandongederoo.nl 
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