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VACATURE 
 

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w.  
wenst voor spoedige indiensttreding  

twee administratieve medewerk(st)er(s) aan te werven. 

 
Wie zijn wij ? 
 
Opgericht in 1970 is het ITB een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) met als 
voornaamste doelstelling, de vooruitgang en de veiligheid van het vervoer langs de 
waterweg te verzekeren en aan de verschillende overheden zijn medewerking te 
verlenen voor de organisatie en de ontwikkeling van dit vervoer.  
 
Concreet betekent dit dat het ITB een wetenschappelijke studiedienst is die o.m. steun 
verleent aan de Belgische binnenvaart en aan de 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.  
 
Verder is het Instituut, zowel voor het beroep als voor de 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. 
 
Functieomschrijving : 
 
Als administratieve medewerk(st)er bied je ondersteuning aan een kleine groep van 
collega’s, met de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

• Beheer van agenda 

• Organiseren en voorbereiden van bestuursvergaderingen, algemene 
vergaderingen, commissies en andere interne en externe vergaderingen en 
seminaries  

• Beheer en administratie van het CDNI-betaalsysteem m.b.t. de 
verwijderingsbijdragen 

• Vertalen van teksten 

• Beantwoorden en filteren van de telefoon en het doorgeven van berichten 

• Verslagen herzien, lay-out van documenten verzorgen 

• Beheer van e-mailverkeer en correspondentie 

• Archivering, classificatie, digitalisering van dossiers 
En nog veel meer! 

 
  

http://www.itb-info.be/
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Profiel: 
 

• Je hebt minimaal een bachelordiploma met ruime administratieve achtergrond 
(via opleiding en/of ervaring). 

• Je werkt vlot met Word en Excel, kennis van het beheer van databank / 
sociale media is een pluspunt en het gebruik van bedrijfseigen software schrikt 
je niet af. 

• Naast een goede beheersing van het Nederlands, spreek en schrijf je ook 
behoorlijk Frans en Engels of je bent bereid deze kennis op korte termijn te 
verwerven. 

• Je bent een enthousiast, stressbestendig en communicatief persoon die taken 
snel en nauwkeurig afwerkt. 

• Je hebt een goede teamgeest en geeft blijk van autonomie in de uitvoering 
van de taken die u worden toevertrouwd. 

• Je bent dynamisch, accuraat, proactief, polyvalent en discreet. 
 
Wij bieden u :  
 

• Bediendencontract 

• Voltijdse tewerkstelling (38u/week) - vlottend uurrooster 

• Aantrekkelijk loon (eventuele ervaring wordt in rekening gebracht) 

• Diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, eco-cheques, bonus, …) 

• Mogelijkheid tot thuiswerk (max. 50% per maand) 

• Verzekeringen (groepsverzekering en hospitalisatieverzekering)  

• Mobiliteit (volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer, 
terugbetaling verplaatsingsonkosten, …) 

• Ideale werkomgeving in het centrum van Brussel, op 10 minuten 
wandelafstand van het Centraal station. 

• On-the-job training en mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 

• Aangename werksfeer in klein en dynamisch team 

• Onmiddellijke indiensttreding 
 
Interesse ? 
 
Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 23 augustus 2022 naar I.T.B. 
per post of per mail naar itb-info@itb-info.be 
 
Voor vragen kan u eveneens op dit e-mailadres terecht. 
  
Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. 
T.a.v. dhr. K. VAN DEN BORRE, Voorzitter 
Drukpersstraat 19 
B -1000 BRUSSEL 
Tel. : 02/217.09.67 
Website : www.itb-info.be en www.itb-observatorium.be 
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