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ICC Nederland is ter uitbreiding van haar activiteiten op zoek naar een ondernemende 

Coördinator Seminars & Events m/v 

Wie zijn wij? 

ICC Nederland is onderdeel van ICC The world business organization, de grootste ondernemersorganisatie 

ter wereld. Samen met 90 andere landenkantoren en ons hoofdkantoor in Parijs zetten we ons in voor 

onze leden, zo’n 43 miljoen ondernemingen van uiteenlopend formaat, voor een goed klimaat voor 

internationale handel en investeringen.  

Ondernemers over de hele wereld gebruiken de regels en standaarden van ICC voor de hele cyclus van 

internationaal zakendoen, waaronder de Incoterms® regels, regels voor betalingsverkeer, 

modelcontracten en anti-corruptie richtlijnen. De ICC International Court of Arbitration biedt 

ondernemers alternatieve vormen van geschillenbeslechting. ICC ontwikkelt beleidsaanbevelingen en is 

gesprekspartner van intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties, WTO, Werelddouane-

organisatie en G20 en van nationale overheden.  

ICC Nederland werkt nauw samen met haar leden, het internationale ICC netwerk en het hoofdkantoor in 

Parijs. Ons kantoor, gevestigd in de Malietoren in Den Haag, biedt haar leden een uitgebreid pakket van 

kennis en diensten waaronder tal van seminars, rondetafels en (high level) bijeenkomsten. ICC Nederland 

is tevens initiatiefnemer en organisator van de Week van de Integriteit, www.weekvandeintegriteit.nl. 

 

Wat ga je doen?  

ICC Nederland is op zoek naar een Cöordinator Seminars & Events m/v die verantwoordelijk is voor het 

organiseren van het jaarprogramma van seminars en bijeenkomsten. Jaarlijks organiseren we meerdere 

seminars, conferenties en rondetafelbijeenkomsten over uiteenlopende aspecten van internationaal 

zakendoen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, anti-corruptie, handelsverdragen, arbitrage, 

en andere relevante (beleids-)thema’s. ICC Nederland groeit en gaat haar seminar- en conferentie-

programma uitbreiden.  

 

Jij gaat aan de slag met het opstellen van het jaarprogramma voor deze (betaalde en onbetaalde) 

bijeenkomsten en bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en logistieke organisatie. Het programma 

speelt in op de behoefte van de ICC leden; samen met je collega’s zorg je voor een uitstekend relevant en 

actueel programma en de beste sprekers, afkomstig uit het Nederlandse en internationale ICC netwerk 

van (top) deskundigen. Je onderhoudt een actief en breed internationaal netwerk, bij overheden, 

internationale organisaties en andere ICC kantoren en benut dit netwerk voor je programma. Hiermee 

lever je direct bij aan de kennisontwikkeling van (leden)bedrijven op het vlak van internationale handel.  

Tijdens het evenement voer je de on-site coördinatie uit. Tot slot blijf je op de hoogte van wat er speelt bij 

relevante contacten. Door jouw heldere planning en communicatie worden de (financiële) doelen 

gerealiseerd en weet ICC haar uitstekende reputatie als relevant kennisinstituut te continueren.  

 

http://www.weekvandeintegriteit.nl/
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Wat bieden wij? 

o Een veelzijdige baan in een inspirerende, internationale context, aan het front van nieuwe politieke, 

juridische en economische ontwikkelingen; 

o Concurrerende arbeidsvoorwaarden; 

o In een dynamische omgeving prettig samenwerken met je Nederlandse collega’s in een klein en 

ondernemend team (4 fte en stagiairs) en nog eens tal van collega’s binnen de ‘ICC familie’ over de 

hele wereld, waar we op dagelijkse basis mee in contact staan; 

o Bijdragen aan een duurzaam ondernemende wereld; 

o Standplaats is de MalieToren in Den Haag. 

 

Wie ben jij?  

o Een zelfstandig werkende professional met een afgeronde HBO / WO opleiding in de richting Rechten, 

Internationale betrekkingen of vergelijkbaar.  

o Tenminste tien jaar relevante werkervaring; 

o Uitstekend organisatie- en planningsvermogen, resultaatgericht; 

o Affiniteit met het bedrijfsleven en de politiek, goed op de hoogte van de voor ICC relevante 

beleidsomgeving; 

o Zelfstandigheid en eigen initiatief. In staat strategische kansen te identificeren, terwijl je beschikt over 

een ‘hands on’ mentaliteit;  

o Goede analytische en communicatieve vaardigheden, gesprekspartner van specialisten / sprekers; 

o Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;  

o Werkervaring in een internationale context is een pré.  

o Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. 

 

Informatie en sollicitatie 

Contractduur:   1 jaar, met uitzicht op verlenging 

Uren per week:  30 – 37,5 uur per week 

Niveau:   HBO+ / WO 

Plaatsingsdatum:  2 augustus 2019 

Reageren voor:  22 september 2019 

ICC Nederland volgt de arbeidsvoorwaarden van VNO-NCW. Naast een marktconform salaris en 

vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

We ontvangen je sollicitatie en curriculum vitae graag uiterlijk 22 september a.s. per e-mail via 

karia@icc.nl, t.a.v. Marijke Wolfs, Algemeen secretaris, ICC Nederland. Wil je eerst meer informatie over 

de functie, neem dan contact op met Marijke Wolfs: wolfs@icc.nl of +31 (0)70 3836646. 
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