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#LOGISTIEK

CUSTOMS CONSULTANT - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1500,40 incl. BTW

DOUANEDECLARANT

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Als douanedeclarant geef je advies en sta je in voor de volledige afhandeling van alle douanedocumenten en -formaliteiten betreﬀende invoer-, doorvoer- en
uitvoeractiviteiten en dit voor de verschillende vervoersmodi. Je houdt hierbij rekening met de voorschriften van de Administratie Douane en Accijnzen.

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
Personen die de opleiding Junior Customs Consultant hebben gevolgd en die zich nog verder willen scholen
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Assistent-douanedeclaranten

Voorkennis
Je hebt de opleiding Junior Customs Consultant met
succes gevolgd of;
Je bent geslaagd voor een instaptest of;
Je bent één jaar werkzaam als assistent-douanedeclarant.
Verder ben je minstens 18 jaar én heb je voldoende kennis van het Nederlands.

Bijkomende info
Een beperkt aantal uren gaan door op de campus (Tour en Taxis, Brussel). Het grootste deel van je kennis doe je op in een werkplekbedrijf waar je intensief begeleid
wordt.

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

PROGRAMMA
Expert douanedeclaratie
Douane en haar rol in de handel
Internationale bevoorradingsketen en handelsvoorwaarden
Douanewetgeving en –reglementering: e-learning
Invoer van goederen: het in vrij verkeer brengen en het in verbruik stellen
Vrij Verkeer, Vrijstelling en terugkerende goederen
Tarief classificatie
Herkomst & oorsprong
Origin of goods: e-learning
Douanewaarde
Bijzondere douaneregelingen
Entrepot- Tijdelijke invoer
Uitvoer en wederuitvoer
AEO: e-learning
BTW en fiscale vertegenwoordiging
Toegepaste bedrijfsvoering
Individuele coaching beroepskennis en eindwerkbegeleiding
Groeipad
Autonomie
Succeservaring
Communicatie
Werkzorg
Mentortraject
Werkplekleren
Eindproef

PRAKTISCH
0.5 jaar vanaf woensdag 05/10/2022 - Brugge
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Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 05/10/2022

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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