Job Listing Detail
Job ID:35101
Location:Rotterdam : KP van der Mandelela
Position Category:Surveyor
Position Type:Employee Fixed Term

Lloyd’s Register is ’s werelds bekendste classificatie- en certificatie organisatie, actief in de
maritieme-, land- en offshore industrie. Lloyd’s Register ondersteunt haar klanten bij het
verbeteren van kwaliteit, veiligheid en milieubescherming. Ter versterking van de Business
Stream Marine van Lloyd’s Register EMEA zoeken wij diverse nieuwe collega’s in de
volgende productgroepen of combinatie daarvan:

SURVEYOR BINNENVAART

Locatie: Nederland, Rotterdam
Business Stream /Afdeling: Marine

De uitdaging
Als Surveyor voer je zelfstandig inspecties uit op zowel nieuwbouw en bestaande schepen
op naleving van Lloyd’s Register’s Rules & Regulations en van toepassing zijnde statutaire
regelgeving. De inspecties hebben betrekking op het gebied van veiligheid, milieu,
machinerie en scheepsbouw. Het is een veelzijdige en afwisselende baan en je bent vaak het
eerste aanspreekpunt tussen scheepseigenaren, werven en toeleveranciers voor
componenten. Je werkt projectmatig op nieuwbouwprojecten en ad-hoc voor bestaande
schepen. Flexibiliteit is vereist en daardoor is er ruimte om je tijd zelf in te delen. Ondanks je
zelfstandigheid ben je onderdeel van een collegiaal team van vakspecialisten, die voor elkaar
klaarstaan. Je helpt elkaar met technisch advies en expertise; je leert van elkaar.

Functieprofiel
•
•
•
•

HBO/HTS werktuigbouwkunde , scheepsbouwkunde, hogere zeevaart school;
Praktijk ervaring m.b.t. binnenvaart/zeevaart.
Bij voorkeur ervaring in inspectie activiteiten in de binnenvaart;
Communicatief vaardig, klantgericht, analytisch, integer, verantwoordelijk,
zelfstandig, flexibel;

•

Vloeiend Nederlands, goede beheersing van Engels en kunnen spreken in Duits;

Diversity and Inclusion at Lloyd's Register:
Together we are one Lloyd’s Register, committed to developing an inclusive and safe
workplace that embraces and celebrates diversity. We strive to ensure that all
applicants to LR experience equality of opportunity and fair treatment, because we
believe it is the right thing to do. We hope you do too.
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