
 

 

Yep, FOD Financiën werft een pak  
nieuwe medewerkers aan voor 
de administratie Douane en Accijnzen 
 
Je verwacht het misschien niet, maar ook de Belgische douane maakt deel uit van FOD Financiën. 
Zij dragen hun fiscaal steentje bij door de heffing van accijnzen en btw. Hun takenpakket is echter 
nog een pak uitgebreider, want dankzij hen zijn ons land én de Europese Unie wat veiliger. Denk 
hierbij maar aan de bescherming van het milieu en onze economie, bestrijding van oneerlijke illegale 
handel... Kortom, een wijde, internationale kijk op de wereld. 

We zijn op zoek naar 108 nieuwe collega's die zo’n gevarieerde en maatschappelijk relevante job 
wel zien zitten! 

Daarom houden we: 

• Op 9 september een online event vanuit onze North Galaxytorens waarop enkele collega’s 
van de Douane komen spreken en iemand van P&O alle voordelen komt toelichten, 
specifiek voor de personeelsleden van D&A. Dit zal live gaan tussen 17u en 19u, met een 
Q&A gedurende het laatste (half)uur. 

• Op 10 september van 13u00 tot 16u30 een fysiek event, een echte belevingsdag,  in 
het GIP Linkeroever. Wil je vooraf al eens een kijkje nemen waar onze douaniers zich 
bevinden? Duik dan in onze virtuele rondleiding. 

 
Met deze fysieke jobbeurs willen we ons grote aantal vacatures promoten en de taken van de 
administratie Douane en Accijnzen toelichten bij de deelnemers. Dit doen we aan de hand van 
ambassadeurs die meer uitleg geven over hun job. Zo kunnen de geïnteresseerden meteen 
kennismaken met hun nieuwe collega’s! Er zullen ook verschillende standjes zijn waarin ze de 
functies van de Belgische douane kunnen ontdekken. Van hondengeleiders tot de scanvan, wapens 
en namaak: alles komt aan bod! En dat is meer dan je denkt. 

 

  

https://www.facebook.com/events/778919493423013
https://www.eventbrite.be/e/tickets-jobday-douane-gip-lo-407994752287?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://wowart.be/fodfin-douane/


 

 

Q&A 

1. Waar en wanneer vindt de jobbeurs plaats? 

Op zaterdag 10 september van 13u00 tot 16u30, in het GIP (Grens Inspectie Post) Linkeroever in 
Antwerpen. Hieronder zie je hoe je daar geraakt. Wil je vooraf al eens een kijkje nemen waar onze 
douaniers zich zoal bevinden? Duik dan in onze virtuele rondleiding. 

 

 

2. (Hoe) moet ik mij inschrijven voor de jobbeurs? 

Je kan je inschrijven voor onze fysieke jobbeurs via via deze link. Kan je er niet bij zijn op 10 
september? Geen probleem, dan kan je je hier inschrijven voor het online event op 9 september 

 

3. Welke profielen zoeken we? 

We zoeken verschillende profielen: 

• Bachelorprofielen (Niveau B): 
o Er is geen ervaring vereist. Je hebt een bachelordiploma (alle richtingen) of bent 

laatstejaarsstudent. 

  

https://wowart.be/fodfin-douane/
https://www.eventbrite.be/e/tickets-jobday-douane-gip-lo-407994752287?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.facebook.com/events/778919493423013


 

 

 

• Profielen met diploma Hoger Secundair Onderwijs (Niveau C): 
o Er is geen ervaring vereist. Je hebt een diploma HSO (alle richtingen). 
o Opgelet: het gaat hier om functies met wapendracht. Voor het uitoefenen van 

één van deze functies is het noodzakelijk een wapen te willen dragen en hiertoe 
ook over de noodzakelijke geschiktheid te beschikken (medische screening, 
psychologische screening, veiligheidsscreening en met vrucht volgen van 
schietopleiding). 

Bij beide functies werk je in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. 
Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde. 

 

4. Waar zal ik tewerkgesteld worden? 

In de haven van Antwerpen: standplaats Antwerpen (Haven Rechteroever) of Beveren 
(Waaslandhaven). 

 

5. Ik wil solliciteren! Hoe doe ik dit? 

Je kan ons aanbod van statutaire vacatures terugvinden via www.selor.be en www.jobfin.be (vanaf 
9 september 2022).   

Op de website van Selor maak je een account aan en vul je je cv in. Je schrijft je in voor een selectie 
waarna je cv wordt gescreend en er wordt gekeken of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.  

Als dat het geval is, word je uitgenodigd om deel te nemen aan een functiespecifieke screening. 
Deze bestaat uit een computerproef en een interview.   

 Tips & tricks vind je terug op www.jobfin.be en op de website van Selor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selor.be/
http://www.jobfin.be/
http://www.jobfin.be/


 

 
 
 
 

6. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te mogen solliciteren?                          

Er is geen ervaring of specifieke afstudeerrichting vereist, noch voor bachelorprofielen als voor 
profielen met diploma Hoger Secundair Onderwijs. Voor bachelorprofielen is een bachelordiploma 
uiteraard wel vereist, al mag je ook solliciteren als laatstejaarsstudent.  

Een goede motivatie is heel belangrijk, net als een aantal gedragsgerichte competenties. Zo is het 
belangrijk dat je gegevens gericht kan analyseren en informatie kritisch kan beoordelen. Ook goede 
mondelinge communicatieve vaardigheden zijn vereist voor deze functie. Daarnaast verwachten we 
dat je de inzet, wil en ambitie hebt om resultaten te boeken en verantwoordelijkheden op te nemen. 
Voor een volledige lijst van de competenties verwijzen we naar Selor.  

 

7. Waarom werken voor de overheid? 

De vraag is eerder: waarom zou je níét werken voor de overheid? Werken bij onze FOD heeft zo zijn 
voordelen, zoals:  

• Een gevarieerde en maatschappelijk relevante job; 
• Aantrekkelijke financiële voorwaarden; 
• Een goede work-life balance; 
• Talrijke opleidingen; 
• Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;  
• Carrière- en werkzekerheid. 

 

8. Waar kan ik terecht met verdere vragen? 

Volg ons zeker op Facebook, Instagram en LinkedIn om te zien waar we allemaal mee bezig zijn. 

Heb je een specifieke vraag? Stuur een mailtje naar employerbranding@minfin.fed.be en we 
beantwoorden deze met plezier! 

 

https://www.facebook.com/FOD.Financien
https://www.instagram.com/fod.financien/
https://www.linkedin.com/company/163859/admin/
mailto:employerbranding@minfin.fed.be
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