
MEGVAN BENNED AZ 
ELSZÁNTSÁG, A DRIVE, 
HOGY ÁTLÁSD A VÁMÜGYI 
FOLYMAMATOKAT

Amit kínálunk Neked:

Amiben számítunk Rád:

Amit várunk Tőled:

Bennünk megvan az elszántság a fejlődésre!

▪ Hosszútávú munkalehetőség egy biztos hátterű, folyamatosan fejlődő nemzetközi logisztikai vállalatnál

▪ Teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződés

▪ Jó csapat, támogató légkör, szakmai fejlődési lehetőség

▪ Cafeteria, bónusz, műszakpótlék, munkábajárási támogatás, egészségbiztosítás

▪ Import és export szállítmányok teljes körű vámügyintézése

▪ Vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok elvégzése, nyilvántartások vezetése , riportolás

▪ Vonatkozó jogszabályok változásainak nyomon követése

▪ Kockázatkezelés és a helyes eljárásmódok alkalmazása

▪ Vámokmányok szakszerű kiállítása

▪ Közreműködés hatósági eljárásokban

▪ Kapcsolattartás a Nemzeti Adó -és Vámhivatallal, valamint a vámügynökség ügyfeleivel

▪ Középfokú szakirányú végzettséggel (vámügyintéző)

▪ Releváns, több éves szakmai tapasztalattal, felhasználó szintű, magabiztos excel és alapfokú angol nyelvtudással

▪ Határozott attitüddel , nyitott és proaktív személyiséggel és „B” kategoriás jogosítvánnyal

Éppen ezért, mint Raben Trans European Hungary, több mint 10 éve folyamatosan fejlődünk. Minden nap meghódítjuk az európai és
országos utakat. 6 telephelyünk van 4 városban - és még mindig nincs elég! De a Raben nemcsak minőséget, professzionalizmust,
biztonságot és stabilitást jelent, hanem optimizmust, energiát és törekvést is a célok elérésére. Jól összeállított csapatot alkotunk, amely
számos terület legjobb szakértőiből áll. Van mesterünk logisztikában, közlekedési rajongók, digitális mágusok az informatikai részlegen,
pénzügyi szakemberek, belső ellenőrzési szakértők, tehetséggondozók a HR osztályon és értékesítési virtuózok. Mi nincs nálunk? Unalom!
Minden nap új kaland és lehetőség számunkra. Neked is? Fantasztikus! Akkor várunk rád! Csatlakozz hozzánk! Küldd be fényképes
önéletrajzod!

     

CSATLAKOZZ HOZZÁNK AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA:

 ÁMÜGY NTÉZŐ Jelentkezz a RABENhez

Munkavégzés helye: Dunaharaszti

A Rabennél közvetlen, jókedvű csapat vár, ahol megbecsüljük a jó teljesítményt. A Raben folyamatosan fejlődik, ezért csapatunkat bővíteni 

szeretnénk. Itt lehetőséged nyílik a vámügy teljes területének megismerésére, a kapcsolódó folyamatokkal együtt.  Az önéletrajzodhoz csatold 

motivációs leveledet, amelyben feltünteted  bruttó bérigényedet!

https://www.facebook.com/rabengrouphungary/
http://www.instagram.com/raben_group
https://www.raben-group.com/
https://www.youtube.com/user/RabenGroupChannel
https://www.linkedin.com/company/the-raben-group
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f0171bbc6ab54da386fa24308e3e6373

