
 

 
 

 
 
“A certification and incentive program for shipping. Together we contribute globally 
 to sustainable waterborne transport “ 
 
 Green Award is een klein, informeel kantoor gevestigd in Rotterdam. Wij zijn op zoek naar een 
 
 
 

 
 
 

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 kwaliteitgericht, 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 nederlandse 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 bieden 

- Een dynamische, informele en internationale werkomgeving 
- Uitstekende primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden 

 
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.  
 
 
 
 

 
Part time inspecteur binnenvaart (schepen) 

(tenminste 20 uur) 


