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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 augustus 2022 de vacature van 

 

Beleidsmedewerker (m/v/x) 

als invaller voor een medewerker met zwangerschaps- en ouderschapsverlof 

 

in het kader van een voltijdse functie (39 uur per week). Het gaat om een een tijdelijk 

contract tot en met 31 juli 2023 (twaalf maanden). 

 

Functieomschrijving 

Als beleidsmedewerker ondersteunt u de overleggroepen van de ICBR op het gebied 

van ecologie bij hun werk. U zult verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de 

volgende internationale overleggroepen: 

 Werkgroep Ecologie (WG B); 

 Expertgroep Biotoopnetwerk Rijn (EG BIOTOP);  

 Expertgroep Biologische kwaliteitselementen (EG BMON); 

 Expertgroep Visfauna (EG FISH); 

 Netwerk van bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied en 

 Ondersteuning bij het begeleiden van de Strategiegroep, de kleine Strategiegroep 

en de Plenaire vergadering. 

De taken voor deze overleggroepen vloeien voort uit het Programma Rijn 2040, het 

organigram en de mandaten van de werk- en expertgroepen 2022-2027 en de EU-

Kaderrichtijn Water. 

Uw taken omvatten met name: 

 Het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van de vergaderingen van de 

internationale overleggroepen in nauwe samenwerking met de respectieve 

voorzitters (opstellen van de agenda, voorbereiden van vergaderstukken, 

notuleren, opvolgen van de taken, enz.); 

 Communicatie met de gedelegeerden uit de ICBR-lidstaten in ministeries, 

deelstaatdiensten en onderzoeksinstellingen, alsmede met vertegenwoordigers 

van niet-gouvernementele organisaties; 

 Het opstellen, samenstellen en verder uitwerken van technische rapporten op 

basis van de bijdragen van de gedelegeerden uit de ICBR-lidstaten in ministeries, 

deelstaatdiensten en onderzoeksinstellingen, alsmede van vertegenwoordigers 

van niet-gouvernementele organisaties. Hieronder vallen ook onlineonderzoek, 

het verzamelen, beoordelen en visualiseren van gegevens en het voorbereiden 

voor publicatie; 

 Evt. uitbesteding, gunning en begeleiding van opdrachten aan derden; 

 Nauwe samenwerking met de talenafdeling van het secretariaat voor de vertaling 

van documenten in de drie werktalen en, indien nodig, in het Engels; 

 Ondersteuning bij publieksvoorlichting (begeleiding van het netwerk van 

bezoekerscentra, begeleiding van bezoekersgroepen uit de hele wereld, bijdragen 

schrijven voor de website en sociale media); 
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 Ondersteuning bij de rapportage van de expertgroepen aan het strategische 

niveau (kleine Strategiegroep, Strategiegroep, Plenaire vergadering); 

 Ontwerp en coördinatie van GIS-kaarten, inclusief gegevensbeheer, in 

samenwerking met de Duitse dienst voor Hydrologie (Bundesanstalt für 

Gewässerkunde) (gegevensportaal WasserBLIcK). 

Wij vragen: 

 Een relevant universitair of hogeschooldiploma in biologie, natuurwetenschappen, 

geografie, milieuwetenschappen, waterbeheer of gelijkwaardig; 

 Beroepservaring is een pluspunt; 

 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 vier talen Nederlands, Duits, Frans en Engels; 

 Goede softwarekennis (tekstverwerking, spreadsheets, presentatie). 

Wij bieden: 

 Een veelzijdige en uiterst boeiende baan in dienst van het milieu en in het kader 

van internationale samenwerking; 

 Een gemotiveerd, dynamisch en meertalig team; 

 Een salaris overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel in 

overheidsdienst in de Bondsrepubliek Duitsland, federaal niveau (TVöD Bund); 

De functie van invaller voor een medewerker met ouderschapsverlof is beperkt tot 

twaalf maanden (van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023). Er wordt een 

arbeidsovereenkomst aangeboden 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). Als 

beleidsmedewerker wordt u ingedeeld in salarisschaal E13. 

Meer informatie 

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

de heer Marc Daniel Heintz, tel. +49-(0)261-94252-19 marcdaniel.heintz@iksr.de  

Gelieve uw uitvoerige sollicitatie voor 30 juni 2022 uitsluitend in elektronische 

vorm te richten aan sekretariat@iksr.de. 

 

De ICBR in het kort 

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

Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Unie al meer dan zeventig 

jaar samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst om de verschillende 

gebruiksfuncties en de bescherming van de rivier met elkaar in overeenstemming te 

brengen. In het kader van de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen is de 

grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en 

Wallonië. 

De huidige voorzitter is Veronica Manfredi van de Europese Commissie. Een 

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

overleggroepen van de ICBR terzijde. 

Zie ook www.iksr.org en https://twitter.com/ICPRhine. 


