Vacature
ICC Nederland zoekt met ingang van 1 juli 2021 een

Lid van de ICC International Court of Arbitration m/v (part-time)

De International Chamber of Commerce (ICC) is de grootste ondernemersorganisatie ter wereld.
ICC, opgericht in 1919, met hoofdkantoor in Parijs, is de beleids-en standaardmaker van het
internationale bedrijfsleven. Voornaam onderdeel van haar activiteiten is de ICC International Court
of Arbitration, opgericht in 1923.
De ICC International Court of Arbitration, kortweg de Court, is één van de meest bekende en
gerespecteerde arbitrageinstituten ter wereld. Jaarlijks worden meer dan 800 zaken in behandeling
genomen. Voornaamste rol van de Court is, in nauwe samenwerking met zijn secretariaat, ICC
arbitragezaken te administreren. Terwijl het de taken uitvoert zoals vastgelegd in de ICC Arbitrageregels, streeft de Court naar het zo goed mogelijk assisteren van partijen en arbiters bij het
overwinnen van procedurele obstakels die zich voor kunnen doen. In de uitvoering van zijn taken, is
de Court zich bewust van zijn plicht de tenuitvoerlegging van vonnissen zo veel mogelijk zeker te
stellen.
Functieomschrijving
De Court bestaat uit meer dan 100 leden afkomstig uit 90 landen, waaronder uit Nederland. De Court
heeft sinds 2014 twee Nederlandse leden. De beide leden van de Court (lid en plv. lid) zullen nauw
samenwerken als het gaat om de vertegenwoordiging van Nederland in de bijeenkomsten en
beraadslagingen van de Court.
Naast een maandelijkse plenaire bijeenkomst, zijn er iedere week twee werkbijeenkomsten onder
leiding van drie leden van de Court. De Court zal met regelmaat een beroep doen op de
aanwezigheid van één van de Nederlandse leden. Voor de plenaire bijeenkomsten zal een beroep op
één lid van de Court worden gedaan om als rapporteur met betrekking tot specifieke zaken op te
treden.
Profiel
De kandidaat die wordt gezocht, is een uitstekend jurist met uitgebreide ervaring op het terrein van
internationale commerciële geschillenbeslechting. U geniet een uitstekende reputatie binnen uw
vakgebied en heeft een vloeiende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift, en bij
voorkeur tenminste één andere vreemde taal. Ervaring met arbitrage is een pre, evenals kennis van
de ICC organisatie en haar gremia. De Nederlandse nationaliteit is een voorwaarde om te solliciteren.
Bij de keuze wordt rekening gehouden met diversiteit in de samenstelling van de Court, met name
naar leeftijd en geslacht.
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Belangrijk is dat u kunt voldoen aan de werkbelasting. Alhoewel deelname aan de bijeenkomsten en
beraadslagingen door de Court niet verplicht wordt gesteld, acht ICC Nederland het wenselijk dat de
Nederlandse leden van de Court een actieve bijdrage leveren aan het werk van de Court. Een
dergelijke actieve bijdrage zal groeien naarmate de ervaring van het betreffende lid van de Court
toeneemt en verlangt een tijdsbesteding van circa 15-20 uur per maand, exclusief reistijd naar de ICC
Court in Parijs waar de bijeenkomsten normaliter worden gehouden. Aan de functie is geen
honorarium verbonden anders dan een bescheiden forfaitaire vergoeding voor aanwezigheid.
Reageren
Het bestuur van ICC Nederland heeft, in afstemming met de Court in Parijs, een ad-hoc commissie
samengesteld die de selectie op zich neemt. Kandidaten wordt verzocht uiterlijk woensdag 13 januari
2021 een cv met een motivatiebrief o.v.v. Vacature ICC Court of Arbitration te richten aan het bureau
van ICC Nederland, via karia[at]icc.nl.
Gesprekken vinden plaats op vrijdag 29 januari, tussen 09.00 en 13.00 uur. Sollicitanten wordt
gevraagd rekening te houden met een uitnodiging voor een gesprek op deze datum. ICC Nederland
informeert de ICC International Court of Arbitration in Parijs over de kandidaat van haar keuze
waarop de kandidaat in juni 2021 voor benoeming wordt voorgedragen aan de ICC World Council,
het hoogste beslisorgaan van ICC. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met het
bureau van ICC Nederland, mevr. drs. M. Wolfs, Algemeen secretaris, wolfs[at]icc.nl.

***
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