Het bureau van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is op zoek naar een:

Senior Beleidsmedewerker
Nautisch-Technische Zaken (M/V)
Functie
Als beleidsmedewerker nautisch-technische zaken vervult u een initiërende en adviserende beleidsrol ten
behoeve van de Commissie Veiligheid en Milieu (CVM) en het bestuur van de KVNR. Daarnaast
behandelt u vragen en dossiers van individuele leden. De CVM behandelt alle zaken die met het beheer
van zeeschepen te maken hebben op de gebieden techniek en uitrusting, lading, navigatie en
communicatie, kwaliteit, beveiliging, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Het betreft een vaste functie. In verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van één van de
huidige beleidsmedewerkers Nautisch-Technische Zaken zal een deel van de functie het waarnemen van
haar dossiers zijn. Hier vallen onderwerpen onder zoals de beveiliging van Nederlandse schepen tegen
piraterij, de problematiek van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, het vervoer van chemicaliën
en het wegen van containers. Tevens zal de KVNR een groot project starten over het
veiligheidsbewustzijn aan boord van zeeschepen, dat bij de nieuwe medewerker zal worden belegd. De
verdere invulling van de functie geschiedt in overleg, mede afhankelijk van de achtergrond en ervaring
van de nieuwe medewerker.
Over de KVNR
Onder het motto “Voortvarend aan de slag” behartigt de KVNR de belangen van de Nederlandse
ondernemers in de zeescheepvaart door het optimaliseren van het Nederlandse maritieme
ondernemingsklimaat. Dit wordt bereikt door op een krachtige, professionele en proactieve wijze op te
treden. Op deze wijze worden de collectieve en individuele redersbelangen van zowel kleine als grote
zeescheepvaartbedrijven actief behartigd. De KVNR vertegenwoordigt ca. 95% van de Nederlandse
reders.
Het KVNR-bureau telt 18 medewerkers, waarvan 11 beleidsmedewerkers. De sfeer binnen het bureau is
informeel en gericht op samenwerken. De medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid en
hebben een grote zelfstandigheid.
Taken
Uw taken zijn de volgende:
• Projectleider van het op te starten project veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur Nederlandse
zeeschepen;
• Het beheer van het ISO-systeem van de KVNR;
• Tijdelijk waarnemen van een aantal dossiers;
• Voorbereiden en uitwerken van beleidsstandpunten op het gebied van nautisch-technische zaken;
• Toetsen van (nieuwe) wetgeving op gevolgen voor de zeevaartsector;
• Schrijven van verslagen, conceptteksten voor nieuwe wet- en regelgeving en andere documenten
nodig voor het nationale en internationale advieswerk van de KVNR;
• Deelname aan nationale en internationale werkgroepen en commissies ten behoeve van de
beleidsontwikkeling van nationale en internationale organen (overheden, European Community
Shipowners’ Associations (ECSA), de Europese Commissie, het Europees Parlement, International
Chamber of Shipping (ICS), International Maritime Organisation (IMO));
• Het beantwoorden van vragen van KVNR-leden.
Om voor deze functie in aanmerking te komen dient u in hoge mate aan onderstaand profiel te voldoen.
• HBO/academisch werk- en denkniveau;
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Scherp analytisch vermogen, kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
Uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en in
het Engels;
Snel kunnen schakelen tussen beleidsmatige en operationele dossiers en een ‘hands on’ mentaliteit
Kritisch vermogen, goede sociale en adviesvaardigheden en een oplossingsgerichte, proactieve
mentaliteit; teamspeler;
Bereidheid om zich volledig in te zetten voor de belangen van de Nederlandse zeescheepvaart;
Enige jaren werkervaring in een adviserende en/of beleidsmatige functie;
Kennis van de zeescheepvaart is een pre.

Arbeidsvoorwaarden
De KVNR biedt u een uiterst boeiende en inhoudelijke functie binnen de zeescheepvaartsector. Vanuit een
relatief kleine kantoororganisatie bent u op niveau betrokken bij het gehele maritieme reilen en zeilen van
de Nederlandse zeescheepvaartsector. U bent in de gelegenheid uitgebreid uw kennis op uw vakgebied uit
te diepen en uit te dragen en daarbij veel vakgenoten te ontmoeten. De arbeidsvoorwaarden zijn
marktconform en bevatten ondermeer een premievrije pensioenopbouw. Verdere ontwikkeling wordt
gestimuleerd door trainingen en cursussen. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.
Bent u geïnteresseerd?
U kunt uw sollicitatie richten aan de KVNR, ter attentie van de heer G. Hollaar, plv. directeur, Boompjes
40, 3011 XB Rotterdam of per e-mail: hollaar@kvnr.nl . Aanvullende informatie over de vacature kunt u
eveneens bij hem verkrijgen, telefoon 0104146001. De uiterste datum van inzending van de sollicitatie is
21 november 2017.
Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
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