VACATURE
Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. wenst
een Master (Rechten) aan te werven.
Wie zijn wij ?
Missie en doelstellingen
Opgericht in 1970 als vereniging met rechtspersoonlijkheid bestaat de voornaamste
doelstelling van het ITB (vzw) in het ondernemen, het bevorderen en het coördineren
van alle studies, onderzoeken, opzoekingen en verwezenlijkingen op technisch,
economisch, sociologisch en juridisch gebied, van aard om de vooruitgang en de
veiligheid van het vervoer langs de waterweg te verzekeren en aan de overheden en
de binnenvaartsector haar medewerking te verlenen voor de organisatie en de
ontwikkeling van dit vervoer. Daarenboven kan de vereniging alle verrichtingen
doen, of eraan medewerken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of van aard om de verwezenlijking of de ontwikkeling
ervan te bevorderen.
Al deze activiteiten worden uitgevoerd onder het toezicht van de Algemene
Vergadering. De Raad van Bestuur die paritair is samengesteld, enerzijds uit
vertegenwoordigers van de overheid en anderzijds uit vertegenwoordigers van de
beroepsorganisaties van vervoerders van goederen langs de waterweg, is belast met
het bestuur van de vereniging, waarbij het dagelijks beheer wordt gedelegeerd aan
een directeur bijgestaan door een Directiecomité.
Concreet betekent dit dat het ITB een interfederaal wetenschappelijke studiedienst
is die o.m. steun verleent aan de Belgische schipperij en aan de federale en
gewestelijke overheden om de problematiek van de sector te onderzoeken en
oplossingen uit te werken, en waarbij het Instituut optreedt, niet alleen als
verdediger van de belangen van de sector, maar ook als promotor van het vervoer
langs de binnenwateren.
Dit uit zich onder meer in een optreden als organisator van overleg, waarnaast als
actieve inbreng de uitwerking en publicatie van talrijke voorstellen, adviezen,
rapporten en besluiten kan worden aangehaald.
Verder is het Instituut, zowel voor het beroep als voor de federale en gewestelijke
administratie, een permanent forum, waarbinnen alle aspecten van het
goederenvervoer langs de binnenwateren kunnen worden geanalyseerd en naar
oplossingen wordt gezocht aan de hand van gedachtewisselingen en beraadslagingen
met alle betrokken middens.
Deze activiteiten worden uitgeoefend door diverse commissies en werkgroepen die
in opdracht van de Raad van Bestuur adviezen en voorstellen over zeer uiteenlopende
thema’s uitwerken. Zo werden bijvoorbeeld de Commissie Opleiding, de
Economische Commissie, de Juridische Commissie, de Technische Commissie en de
Commissie Sociale Zaken opgericht.
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Bovendien is het ITB sinds 2011 internationaal erkend als nationaal instituut in het
kader van deel A van het afvalverdrag in de binnenvaart (CDNI) en treedt het - op
basis van een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de federale en regionale
instanties – op als nationale coördinator van de politiek van inzameling en verwerking
van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval en bilgewater in België.
Via zijn professionele relatie met de havens van Antwerpen, Brussel, Charleroi en
Gent (toegetreden leden van het ITB) en zijn status als expert in de schoot van de
«Conseil consultatif de la navigation intérieure» van het Waals gewest en de
platformen “Overleg Binnenvaart Vlaanderen” en “Platform Binnenvaartservices”
van het Vlaams gewest en de goederensectie van de Gewestelijke
Mobiliteitscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan het ITB nauwe
contacten onderhouden met de regionale instanties.
Publicaties en realisaties
Een van de belangrijkste administratieve taken van het Instituut bestaat in het
verzamelen van alle mogelijke informatie m.b.t. de sector en deze ter kennis te
brengen van een zo breed mogelijk publiek via de traditionele en sociale media. Het
gaat hier met name om :








het jaarverslag;
de driemaandelijkse compilatie van statistieken en het statistisch jaarverslag;
de realisatie en actualisatie van de internetsite;
de redactie van een trimestrieel informatiebulletin (ITB-info);
de periodieke compilatie van de Belgische en Internationale wetgeving over de
binnenvaart;
de publicatie van handboeken ter voorbereiding van de examens voor de uitoefening
van het beroep van binnenschipper en matroos in de binnenvaart;
het voeren en analyseren van de trimestriële conjunctuurenquêtes.

Gedurende de laatste jaren, kregen de voornaamste realisaties van het ITB een
internationaal karakter met een actieve bijdrage aan de werkzaamheden inzake de
marktobservatie op Europees vlak, de realisatie van een beschrijvende nota over de
crisissituatie in de Belgische binnenvaartsector en met de uitvoering van studies
gericht op de binnenvaartsector zowel m.b.t. de concurrentiepositie van de
Belgische vloot als de juridische en wettelijke aspecten van de Proeve van Belgisch
scheepvaartwetboek m.b.t. de binnenvaartsector.
Medewerkers :
Dhr. F. SWIDERSKI, Directeur
Mevr. C. VANNIEUWENHOVEN, secretariaat en vertaling
Mevr. J. SKOWRON, secretariaat en vertaling
Mevr. N. QUINTEYN, secretariaat en vertaling
Dhr. O. CAUFRIEZ, boekhouding
Voor meer inlichtingen, gelieve ons laatste jaarverslag te raadplegen waarin de
acties van het operationeel plan van het instituut voor de jaren 2017 en 2018 en de
realisaties van 2016 in detail terug te vinden zijn.
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Beschrijving van de functie :
- advies verlenen aan de schipperij en de verschillende overheden;
- advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur inzake diverse aangelegenheden,
besproken in de verschillende commissies en werkgroepen;
- bijwonen van en assistentie verlenen aan het Directiecomité, de Raad van Bestuur,
de Algemene vergaderingen en Commissies/werkgroepen en zowel
uitnodigingsprocedure en verslagen van de vergaderingen opmaken;
- het instituut vertegenwoordigen op binnenlandse en buitenlandse vergaderingen;
- de wetgeving van de binnenvaartsector dagelijks opvolgen (via Strada Lex) en
zowel de verzameling van de rechtspraak en rechtsleer als de coördinatie van
wetteksten realiseren op periodieke basis in de beide talen (NL/FR)
- actualisatie van de website en publicatie op de sociale netwerken
- aanpassing en verbetering van de handboeken ter voorbereiding van examens in
de binnenvaartsector.
Profiel:
- U beschikt over een masterdiploma. Een opleiding in de rechten of in een
economische richting geniet de voorkeur. Een bijkomende opleiding of interesse in
het vervoer over water strekt tot aanbeveling
- U beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden,
zowel in het Nederlands als in het Frans. Een goede functionele kennis van andere
talen is een bijkomende troef.
- U bent vertrouwd met de gangbare informaticatools en sociale netwerken.
- U hebt een goede teamgeest en geeft blijk van autonomie in de uitvoering van de
taken die u worden toevertrouwd.
- U profileert zich als heel zelfstandig en proactief en durft initiatieven te nemen.
Wij bieden u :
- Een aantrekkelijke job binnen een dynamisch team
- een contract voor bepaalde duur van één jaar met vervolgens de mogelijkheid tot
een contract voor onbepaalde duur na een gunstige evaluatie van de eerste periode;
- een salaris volgens de weddenschalen van de openbare sector.
De bezoldiging verbonden aan de graad van Attaché – Adviseur is vastgesteld in een
weddenschaal met een carrièreplanning over 30 jaar (€ 21.880 - € 50.601 / bruto
jaarwedde – niet geïndexeerd). Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het
indexcijfer der consumptieprijzen (huidige coëfficiënt vanaf 1 juli 2017: € 1,6734).
De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt thans € 3.051,17 minimum en na zes
maand € 3.330,07.
- Extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, terugbetaling verplaatsingsonkosten, ecocheques,
bonus, …).
- Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen;
- Contact op nationaal en internationaal vlak;
- Een ideale werkomgeving in het centrum van Brussel, op 10 minuten wandelafstand
van het Centraal station.
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Interesse ?
Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 1 september 2017 naar het
I.T.B. per post of per mail naar itb-info@itb-info.be
Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w.
T.a.v. dhr. F. SWIDERSKI, Directeur
Drukpersstraat 19
B -1000 BRUSSEL
Tel. : 02/217.09.67
Fax : 02/219.91.86
Internet : www.itb-info.be
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