Transport & Logistiek Nederland (TLN)
TLN is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt leden en werkt
aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa voor Nederlandse wegtransportbedrijven
en logistiek dienstverleners. TLN vertaalt de collectieve belangen naar de effecten voor individuele ondernemers en bundelt individuele vragen en problemen tot collectieve acties en vormt daarmee het
aanspreekpunt voor overheid, politiek, en bedrijfsleven. Gesteund door zo’n 5.100 leden behartigt TLN
de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen.
FENEX, kring van TLN
Als onderdeel van TLN behartigt FENEX al meer dan 100 jaar de specifieke belangen van bijna 400 expediteurs en logistiek dienstverleners. Leden van FENEX vervullen een zeer belangrijke sleutelrol binnen
de logistieke keten. Deze keten wordt steeds complexer, o.a. door:
 extra wet- en regelgeving;
 toegenomen aandacht voor security;
 een groeiend belang van duurzaamheid;
 een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
Dit vergt een zwaardere rol van de expediteur en logistiek dienstverlener binnen de supply chain. Tegelijkertijd dwingt het expediteurs ook tot het maken van keuzes.
TLN vertegenwoordigt deze brede achterban met 1 gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een – internationaal – concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Ter versterking van het team Logistiek & Expeditie zijn we op zoek naar een nieuwe collega in de fulltime rol
van

Beleidsadviseur Douanezaken (Vakspecialist)
De Beleidsadviseur zal met name worden ingezet voor het beleidsterrein ‘douanelogistiek’ en is vooral,
maar niet uitsluitend, gericht op de expediteurs verenigd bij FENEX. Het team Logistiek en Expeditie
bestaat momenteel uit 6 personen. De beleidsadviseur rapporteert en werkt samen met de betreffende
teamcoördinator.
TLN is een relatief platte organisatie en biedt de circa 100 medewerkers een prettige werkomgeving en
dito werksfeer. TLN heeft meerdere kantoren in het land met als hoofdkantoor Zoetermeer. De werkzaamheden voor FENEX worden voornamelijk uitgevoerd vanuit het kantoor in Rotterdam. De organisatie is zakelijk, maar redelijk informeel. Er is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, de lijnen zijn
kort en er zijn voldoende ontwikkelmogelijkheden om te groeien in je functie en binnen de organisatie.

Toelichting van het werkterrein
Een belangrijke factor in het internationale goederenvervoer is de afhandeling van allerlei douane- en
inspectieformaliteiten. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven staan gezamenlijk voor de uitdaging grote hoeveelheden goederen op verantwoordelijke wijze door het logistieke proces heen te loodsen. Naast de van oudsher fiscale taken (innen van invoerrechten en belastingen) vormt de ‘veiligheid’
bij grensoverschrijdende goederen de afgelopen jaren een grotere en centralere rol. Een andere kerntaak van de Nederlandse Douane is het bevorderen van de concurrentiepositie.
De expeditiesector heeft traditiegetrouw veel contact met de Douane en verricht ten behoeve van handel en industrie een aanzienlijk deel van de benodigde douaneformaliteiten en -handelingen. Dit werkterrein is een van de speerpunten van de Vereniging. Het team Logistiek & Expeditie onderhoudt dan

ook een bijzonder goede relatie met verschillende ministeries, de Nederlandse Douane en andere handhavingspartners.

Wat ga je doen?
Je bent met name verantwoordelijk voor de volgende zaken:
- Het proactief volgen van de relevante ontwikkelingen in de sector en de daarmee gepaard gaande
productontwikkeling;
- Lobby activiteiten in het kader van belangenbehartiging van de leden en de sector, bijvoorbeeld op
het gebied van nationale en internationale wetgeving en de uitwerking daarvan in het te voeren
beleid;
- Beleidsontwikkeling → zorgen voor coördinatie en afstemming binnen de organisatie en uitwerken
van het beleid op tactisch en strategisch niveau;
- Afstemmen met, informeren van en adviseren van leden over nieuwe ontwikkelingen binnen de
sector (onder andere door organisatie van rondetafelgesprekken, schrijven van beleidsnotities,
nieuwsberichten en adviezen ten behoeve van de leden);
- Vertegenwoordiging van TLN/FENEX in externe commissies en werkgroepen in binnen- en buitenland.
Kortom: een boeiende functie in een dynamische omgeving met veel afwisseling en uitdaging!

Wat is het profiel van onze nieuwe collega?
Voor deze functie zoeken we nieuwe collega die enthousiasme combineert met een proactieve instelling, een creatieve geest en veerkracht. Daarnaast zijn de competenties doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, flexibiliteit en samenwerken jou op het lijf geschreven. Vanzelfsprekend beschik je over
een afgeronde academische opleiding (bij voorkeur juridische oriëntatie) en / of vergelijkbaar werk- en
denkniveau met relevante werkervaring in de logistieke sector. In ieder geval is aantoonbare affiniteit
met de logistieke sector een must.
We zijn op zoek naar een persoon die zijn / haar zaken kan overzien, zelfstandig kan werken, zelf dingen
kan initiëren, maar ook weet wanneer hij / zij moet hulp moet inroepen. Je bent iemand die zich niet
snel uit het veld laat slaan en het leuk vindt om je vast te bijten in discussies en de confrontatie daarbij
niet uit de weg gaat, zonder het grotere belang uit het oog te verliezen en van daaruit te blijven zoeken
naar oplossingen.
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, zowel schriftelijk (scherpe pen) als mondeling,
en kan goed contacten leggen. Je weet je goed te bewegen in het informele circuit, maar weet ook in
formele settings je punten goed te verwoorden, met gevoel voor de vele belangen die samengebracht
moeten worden. Ten slotte beschik je, vanwege het internationale karakter van de functie, over een
meer dan goede beheersing van de Engelse taal, wederom zowel schriftelijk als mondeling.

Wat wij bieden
TLN biedt een prettige werkomgeving binnen een klein team (in Rotterdam) waar samenwerken, dynamiek en (persoonlijke) ontwikkeling belangrijke factoren zijn. Daarnaast wordt het nemen van verantwoordelijkheden en het volgen van opleidingen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak,
voortdurend gestimuleerd. Vanzelfsprekend is het arbeidsvoorwaardenpakket meer dan goed te noemen.

Meer informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met Dennis Genemans
(Manager P&O a.i.) via 06-47184777 of dgenemans@tln.nl

Graag zien we je reactie inclusief CV onder vermelding van Beleidsmedewerker Douanezaken tegemoet
via bovenstaand email adres.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

