
A CERTIFICATION AND INCENTIVE PROGRAM FOR SHIPPING. 
TOGETHER WE CONTRIBUTE GLOBALLY 

TO SUSTAINABLE WATERBORNE TRANSPORT

Als Researcher zul je in nauwe samenwerking 
met de certificatie officer en de collega 
inspecteurs de mogelijkheden onderzoeken 
voor de doorontwikkeling van de Green Award 
certificatie-eisen op het gebied van o.a. 
veiligheid, vervuilingspreventie, cyber security, 
smartshipping en  energietransitie .In het kader 
van de onderzoeksvraag heb je contact met 
externe belanghebbenden, verzamel en analyseer  
je informatie uit interne en externe bronnen en 
werk je de resultaten uit in een praktisch advies 
aan het management. Je bent bij voorkeur in het 
bezit van een relevante bachelor / master degree 
en:

•  Je hebt kennis van en ervaring in de binnenvaart
•  Je hebt kennis van en ervaring in milieu- en  

veiligheidsonderwerpen van de binnenvaart
•  Je bent creatief, accuraat, analytisch,  

kwaliteitsgericht, nieuwsgierig
•  Je beschikt over goede onderzoeksvaardigheden 

en communicatieve vaardigheden in woord en 
geschrift

•  Je bent in staat om zowel in teamverband als 
ook zelfstandig te werken

•  Je bent in staat om hoofd- en bijzaken te  
onderscheiden

•  Je bent in staat om de eigen werklast te plan-
nen en nauwkeurig te documenteren

•  Je bent procesgeoriënteerd, maar ook in staat 
om 'out of the box' te denken.

•  Je bent bedreven met o.a. MS Office  
(in het bijzonder word en excel) en zoeken  
op het internet

•  Je hebt een goede beheersing van de neder-
landse en engelse taal (in woord en geschrift), 
kennis van de duitse taal is een pré.

Als inspecteur binnenvaart voer je inspecties uit 
aan boord van binnenvaartschepen/rivercruisers 
die een aanvraag hebben gedaan voor een Green 
Award certificaat. De inspecteur voert de 
inspectie uit binnen het raamwerk dat daarvoor 
is opgesteld. De inspecteur is verantwoordelijk 
voor het op een juiste en tijdige wijze uitvoeren 
van de inspectie alsmede voor de volledige, 
juiste en tijdige rapportage hieromtrent aan 
de backoffice. Je hebt bij voorkeur ervaring als 
inspecteur en:

•  Je hebt kennis van en ervaring met  
binnenvaartschepen

•  Je hebt kennis van en ervaring in milieu-  
en veiligheidsonderwerpen van de binnenvaart

•  Je bent  accuraat, onpartijdig, integer,  
klant- en kwaliteitsgericht, nieuwsgierig,  
stressbestendig

•  Je beschikt over goede communicatieve  
vaardigheden in woord en geschrift

•  Je bent in staat om zowel in teamverband  
als ook zelfstandig te werken

•  Je bent in staat om hoofd- en bijzaken  
te onderscheiden

•  Je bent in staat om de eigen werklast  
te plannen en nauwkeurig te documenteren

•  Je bent bedreven met o.a. MS Office  
(in het bijzonder word en excel)

•  Je hebt een goede beheersing van de neder-
landse en engelse taal (in woord en geschrift). 
kennis van de duitse taal is een pré.

• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Wij zijn op zoek naar een collega die beide rollen 
kan vervullen. Echter ook kandidaten die één van 
beide rollen in parttime dienstverband zouden 
kunnen vervullen, worden uitgenodigd te  
solliciteren. 

Wij bieden
•  Een dynamische, informele en internationale 

werkomgeving
•  Uitstekende primaire en secondaire arbeidsvoor-

waarden

Sollicitaties met daar in aangegeven kwalificaties, 
ervaring en contactgegevens zijn welkom 
bij Stichting Green Award, 
t.a.v. mw. M. Weteling

Westerkade 7B
NL-3016CL  ROTTERDAM

T +31 10 21 70 200
E secretariat@greenaward.org
I  www.greenaward.org

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld. 

Green Award is een klein, informeel kantoor gevestigd in Rotterdam. 
Wij zijn op zoek naar een

 RESEARCHER / INSPECTEUR BINNENVAART (SCHEPEN)
 Full time (40 uur)
 Het betreft een gecombineerde functie waarbij de twee rollen elkaar goed aanvullen. 
 De gemiddelde tijdsverdeling tussen de beide rollen is gelijkelijk verdeeld maar kan per week verschillen. 


