Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland is een zelfstandige stichting, opgericht in 2011 met
het hoofdkantoor op Bonaire. ROA CN vormt een brug tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en
de arbeidsmarkt op Bonaire, Saba en St. Eustatius.
Per direct is ROA CN op zoek naar een:

Adviseur/ Trainer ( 40 uur )
Omschrijving functie:
De adviseur werkt in teamverband en is de professional met een gedegen kennis van het lokale
bedrijfsleven.
Je bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen en heeft zo goed inzicht in wat werkgevers nodig
hebben. Ook onderhoudt je contact met het beroepsonderwijs dat op het eiland wordt aangeboden.
De adviseur is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en draagt bij in de
aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. De adviseur geeft in zijn rol als trainer speciale
training en workshops aan leermeesters en verzorgt de erkenning van leerbedrijven waar mbo leerlingen
hun beroepspraktijkvorming doorlopen.
Functievereisten:
• HBO werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar werkervaring.
• Kennis van het middelbaar beroepsonderwijs, beleids(deel)terrein en relevante ontwikkelingen hierin.
• Kennis van relevante protocol, procedures en werkwijzen.
• Kennis van de administratieve procedures en processen binnen het beleids(deel)terrein.
• Kennis van de toepassing van relevante applicaties en geautomatiseerde systemen waaronder Word,
Excel, Power Point.
• Kennis van werk- en organisatieprocessen.
• Ervaring met training inhoud ontwikkelen en verzorgen.
• Flexibiliteit en bereidheid voor dienstreizen naar Saba en St. Eustatius.
• Beheersing van Papiamentu, Engels en Nederlands in woord en schrift (ook ambtelijke taal).
• In het bezit van eigen vervoer en rijbewijs.
Beschrijf in je sollicitatiebrief je motivatie. Een assessment zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
De sluitingsdatum voor sollicitaties is woensdag 17 januari 2018.
Je kunt uw sollicitatiebrief met CV per email richten aan:
Mevrouw Elyane Paul, Directeur, E-mail: e.paul@roacn.com
Mocht u vragen hebben over deze functie dan kunt u contact opnemen met mevrouw Elyane Paul:
Tel: +599 7175450

