Stage
Essentiële kwesties inzake de duurzame ontwikkeling in de binnenvaart met inbegrip
van de infrastructuur – Ondersteuning van de Correspondentiegroep voor de
verduurzaming van de binnenvaart (m/v)
6 maanden
Straatsburg/FRANKRIJK
De organisatie
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is een internationale organisatie die een essentiële rol
speelt voor de Rijnvaart. De belangrijkste opgaven van de CCR zijn het waarborgen van goede
omstandigheden voor de Rijnvaart en het bevorderen van een veilig en milieuvriendelijk vervoer over
het water. De CCR heeft bevoegdheden op technisch, juridisch, economisch, sociaal en milieugebied.
De activiteiten van de CCR blijven echter niet tot de Rijn beperkt, maar betreffen tegenwoordig de
Europese binnenvaart in de ruimste zin van het woord.
De CCR telt vijf lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) en kent een steeds
nauwere samenwerking met zowel de Europese Commissie, de andere riviercommissies en
internationale organisaties als de waarnemersstaten en representatieve beroepsorganisaties.
De CCR zoekt voor haar secretariaat in Straatsburg, dat uit een internationaal team van 35 personen
bestaat, een stagiair (m/v) belast met essentiële kwesties inzake de duurzame ontwikkeling in de
binnenvaart met inbegrip van de infrastructuur, met het oog op de ondersteuning van de
Correspondentiegroep voor de verduurzaming van de binnenvaart.
Belangrijkste taken
Ontwikkelen van een kwantitatieve indicator ten behoeve van de duurzame ontwikkeling in de
binnenvaart. Een eerste indicator, voor de koolstofvoetafdruk van de binnenvaart, is reeds ontwikkeld
in het kader van werkzaamheden die in 2020 zijn uitgevoerd. Op basis van een bestaande lijst van
economische, ecologische en sociale indicatoren voor de binnenvaart moet in overleg met het
secretariaat van de CCR een ander onderwerp of een andere indicator worden gekozen. Een volgende
stap heeft tot doel het onderwerpgebied in kaart te brengen en te bespreken met een internationale
deskundigengroep. De deskundigengroep zal ook bijdragen tot het verstrekken van de benodigde
gegevens, voor zover deze beschikbaar zijn. Wanneer geen gegevens bestaan, moeten redelijke
aannames worden ontwikkeld. De indicator moet worden getoetst aan de hand van het proces voor de
ontwikkeling van indicatoren dat reeds binnen de CCR is beproefd. Het resultaat van deze toets en een
nadere toelichting moeten worden vastgelegd in een verslag, dat in het Engels of het Duits wordt
opgesteld. Dit verslag moet onderwerp van een samenvattende presentatie aan de organen van de
CCR uitmaken. Alle werkzaamheden worden nauwlettend gevolgd en ondersteund door het secretariaat
en de internationale deskundigengroep.
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Profiel van de kandidaat
Opleiding en vaardigheden
 Student of gediplomeerd op het gebied van de bouw, het vervoer of het milieu. Minimaal niveau:
Master I.
 Goede beheersing van de Engelse taal.
 Een goede kennis van de Duitse of Franse taal strekt tot aanbeveling.
 Vermogen om in een team te werken en te coördineren met deskundigen.
 Vermogen om de verkregen resultaten op synthetische wijze te presenteren.

Wat de CCR biedt
Een stageovereenkomst van 6 maanden die ingaat tussen april en begin juni 2022. De standplaats is
Straatsburg, in het Palais du Rhin. Gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk.
De stagiair (m/v) oefent de functies uit onder de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker voor
infrastructuur (IEN).
De stagiair ontvangt een maandelijkse toelage van 1000 euro.
Voor eventuele vragen over de taken die tijdens de stage moeten worden verricht, kan contact worden
opgenomen met de heer Kai Kempmann (k.kempmann@ccr-zkr.org).
De sollicitanten (m/v) worden uitgenodigd om vóór 20 februari 2022 hun sollicitatie (curriculum vitae en
sollicitatiebrief) per e-mail in te dienen bij het secretariaat van de CCR, ter attentie van het hoofd
personeelszaken:
career@ccr-zkr.org

