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JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1500,40 incl. BTW

ASSISTENT DOUANEDECLARANT

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
In deze opleiding verwerf je al doende de competenties van hulpdeclarant. Je leert alle douanedocumenten en -formaliteiten rond invoer, doorvoer en uitvoer van
goederen via de verschillende vervoersmodi keurig af te handelen, rekening houdend met de voorschriften en verplichtingen die de overheid heeft opgelegd.

Introductie
Bedrijven die vanuit en naar de Europese Unie goederen transporteren worden geconfronteerd met een Europese en een nationale regelgeving die steeds complexer
wordt. Denk bijvoorbeeld maar aan de Brexit-materie.
Het is bijgevolg niet gemakkelijk om jouw weg te vinden in het woud van regels en wetten met betrekking tot het internationale goederenverkeer.
Douaneagentschappen en gespecialiseerde bedrijfsinterne diensten spelen een zinvolle rol in het ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van de in-, uit- en
doorvoerprocessen.
Als douanedeclarant versnel en vereenvoudig je het logistieke proces.

Omschrijving
Dit is een voltijds duaal ondernemerschapstraject. Dit betekent dat je opleiding bestaat uit 2 delen die zoveel mogelijk op elkaar inspelen: werkplekleren en
campusleren.
Werkplekleren
Werkplekleren betekent dat je meer dan de hel van de totale opleidingstijd aan het leren bent bij een erkend leerbedrijf. Meer dan de hel van alles wat je voor het
gekozen beroep moet kennen en kunnen, ga je dus leren van een praktijkopleider in een bedrijf.
Natuurlijk gaan we je hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij de start. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna
bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou past.
Campusleren
De overige opleidingstijd breng je door op de SYNTRA-campus of online (afstandsleren). Ervaren docenten geven je theorie- en praktijklessen. Die lessen vormen een
aanvulling op of een ondertsteuning van wat je leert op de werkvloer.
DE VOORDELEN
Leer jij graag al doende? Dan is dit voor jou de ideale opleidingsvorm, met verschillende voordelen:
je doet al lerende een heleboel werkervaring op;
je leert omgaan met collega’s;
je leert de sector van binnenuit volledig kennen;
dankzij praktijkervaring verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt.
Interesse in deze manier van leren? Neem dan even het stappenplan door. Zo weet je hoe het werkt en hoe je begeleid wordt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen die willen werken bij bedrijven die goederen importeren/exporteren
Iedereen met interesse voor het internationaal goederenvervoer
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Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 jaar in de loop van het cursusjaar.

Bijkomende info
Behoud van het groeipakket
Jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De dagopleidingen van Syntra West voldoen aan de voorwaarden voor het
behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag). Informeer naar de voorwaarden.
Erkend door VDAB
Deze opleiding is erkend door de VDAB en kan dan ook volledig terugbetaald worden door de VDAB als je voldoet aan volgende twee voorwaarden:
je bent werkloos
je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende

Methodologie
De opleiding is een mix van campus-, online- en werkplekleren.

PROGRAMMA
Intake
Europese Unie
Geschiedenis en aardijkskunde
EU en de instellingen
Unie- en niet-Uniegoederen
Actua en trends EU
Douane - gebieden, entrepots, vrije zones, oorsprong
Douane en internationale gebieden
Exploratie
Douanebestemmingen
e-leerpakket basis douanedeclaratie - deel 1-7
Begeleiding verwerken inhoud e-leren
Technisch Engels
Moderne vreemde talen
Zakelijk spreken Frans, Engels en Duits
Zakelijk telefoneren Frans, Engels en Duits
Zakelijk schrijven Frans, Engels en Duits
Werken met douanesoftware
oefeningen met software
Basis douanedeclaratie
EORI-nummer en Incotherms
e-leerpakket basis douanedeclaratie - deel 8-13
Begeleiding verwerken inhoud e-leren
Transit - export - import
Maatstaf van heffing inzake BTW
Voorbereiding examen
Groeipad
Startcompetenties
Communicatie
Werken in team
ICT-vaardig en mediawijs
Actua, trends en levenslang leren
e-leerpakket portfolio
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Begeleiding verwerken inhoud e-leren
Portfolio
Werkplekleren
Geïntegreerde proef

PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 03/10/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 03/10/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Stageovereenkomst
De locatie van je leerbedrijf, waar je minstens 60% van de opleiding aan de slag bent, kies je zelf.

Getuigschrift
Bij slagen voor de examens en de eindproef, ontvang je een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Voor deze opleiding werken we samen met Deloitte.
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