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Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 

Commission Internationale pour la Protection du Rhin 

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn 
 

 

 

 

 

 

In het secretariaat van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) 

in Koblenz (Duitsland) ontstaat per 1 februari 2015 de vacature van 

 

wetenschappelijk medewerker (m/v) 

 

Functieomschrijving 

De wetenschappelijk medewerker (m/v) ondersteunt de activiteiten van de ICBR-groepen 

en houdt zich dus bezig met: 

 de werkzaamheden van vooral de werk- en expertgroepen; 

 de totstandbrenging van rapporten in het kader van het ICBR-programma “Rijn 

2020” en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) 

en de Richtlijn over overstromingsrisico's (2007/60/EG), daarbij rekening houdend 

met klimaatverandering en de gevolgen daarvan; 

 publieksvoorlichting; 

 de toewijzing en begeleiding van opdrachten die aan derden worden uitbesteed. 

 

Wij vragen 

 een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van natuurwetenschappen, 

milieubeheer, waterhuishouding/waterkwaliteit; 

 ervaring op het gebied van water- of milieubeheer strekt tot aanbeveling; 

 een teamplayer die met druk kan omgaan en flexibel is; 

 een goed begripsvermogen en de capaciteit om prioriteiten te stellen; 

 het vermogen om ingewikkelde, wetenschappelijke feiten helder en duidelijk uit te 

drukken (zowel mondeling als schriftelijk); 

 goede kennis van twee van de drie verdragstalen (Nederlands, Frans, Duits); 

kennis van meer dan twee verdragstalen alsmede van het Engels strekt tot 

aanbeveling. 
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Wij bieden 

Een arbeidsovereenkomst voor de duur van vier jaar op basis van de collectieve 

arbeidsovereenkomst voor personeel in overheidsdienst in de Bondsrepubliek Duitsland 

(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland, TVöD, federaal 

niveau) met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. Het brutosalaris bedraagt, 

afhankelijk van ervaring, maximaal ca. € 4.700. De ICBR is aangesloten bij het Fonds 

voor aanvullend pensioen van de Duitse federale staat en de deelstaten 

(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBL). 

Heeft u belangstelling voor waterbescherming en zin om te werken in internationaal 

verband? Kom dan ons team versterken! 

 

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de 

Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de 

Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de 

bescherming van de Rijn. 

Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de 

voorzitter en de overleggroepen van de ICBR terzijde. Het secretariaat bereidt alle 

vergaderingen inhoudelijk en organisatorisch voor en werkt in het belang van alle 

verdragsstaten. Het secretariaat is gehouden tot onpartijdigheid.  

Verder ondersteunt het secretariaat de staten in het stroomgebied van de Rijn die de 

Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over 

overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. De werktalen van de ICBR 

zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR is te vinden op de website 

van de Commissie op www.iksr.org. 

 

 

Uw uitvoerige, schriftelijke sollicitatie met kopieën van diploma's en 

getuigschriften kunt u tot 15 september 2014, bij voorkeur elektronisch (pdf-

bestand), richten aan het secretariaat van de ICBR: 

Secretariaat van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn 

Postbus 20 02 53  

56002 Koblenz, Duitsland 
sekretariat@iksr.de 

De selectieprocedure, in het kader waarvan er maximaal zes kandidaten zullen worden 

uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, wordt waarschijnlijk begin oktober 2014 

afgerond met een mededeling aan alle kandidaten. De sollicitatiegesprekken zullen eind 

oktober 2014 plaatsvinden. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofd van het secretariaat, de 

heer Ben van de Wetering (tel: +49 (0)261 942 52 17), of het plaatsvervangend hoofd 

van het secretariaat, mevrouw Anne Schulte-Wülwer-Leidig (tel: +49 (0)261 942 52 19). 
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