Dutch Caribbean Air
Navigation
Service
Provider NV (DC-ANSP)
is een overheids-nv.
Het bedrijf werd op 9
februari 2005 opgericht
en is op 1 april 2006
operationeel geworden.
DC-ANSP
verleent
diensten aan vliegtuigen
in het luchtruim waar
Curaçao verantwoordelijk
voor is en ook aan
vliegtuigen en voertuigen
op de luchthavens van
Curaçao (Hato Airport)
en Bonaire (Flamingo
Airport).
De klanten van
DCANSP zijn de gebruikers
van het luchtruim van
Curaçao.
Dit zijn in de eerste
plaats
de
luchtvaartmaatschappijen
die hun vliegtuigen door
het luchtruim willen laten
vliegen en al dan niet
binnen het luchtruim
willen laten landen en
opstijgen.

DC-ANSP is op zoek naar een
ICT Specialist
(m/v)
Doel van de functie:
Het initiëren en formuleren van het IT beleid en de directie en
andere afdelingen adviseren zodanig dat de ICT doelen gerealiseerd
kunnen worden.
Taken:

Het maken van de ICT afdelingsplan en budget en aan de
directie voorleggen;

Bijdragen en uitvoeren van het ICT beleid binnen budget en
planning, stelt risico’s vast en zet controle programma’s op;

Het analyseren, programmeren en onderhouden van database
programma’s;

Het beheren van het kantoornetwerk (hardware, software,
internet en servers) en het telefoonnetwerk.
Jouw profiel:
U bent

Iemand met een afgeronde HBO opleiding in de richting van ICT en
heeft kennis van netwerken, servers, besturingssystemen en
dergelijken;

Analytisch ingesteld, neemt initiatief, planmatig, omgevingsbewust,
stressbestendig en zelfstandig;



Verder hebt u:
Leidinggevende en sociale vaardigheden,
Daarnaast kunt u:
Zich zowel mondeling als schriftelijk goed in het Nederlands en
Engels uitdrukken.

Een psychologisch onderzoek/ assessment vormt onderdeel van het
selectietraject.
Uw sollicitatie:
Wilt u (m/v) reageren op deze functie, bent u op zoek naar een volgende
stap in uw carrière? Stuur of mail uw schriftelijke sollicitatie, C.V. en
diploma’s binnen twee weken (uiterlijk 16 februari 2018) na deze
bekendmaking naar: DC-ANSP N.V., Seru Mahuma z/n of per e-mail
hrm@dc-ansp.org. Voor verdere informatie kunt u in contact treden met
de HR afdeling (839.3550).

