Kamer van Koophandel Bonaire
is op zoek naar een

Directeur / Secretaris
Als Directeur / Secretaris van de KvK ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
van de organisatie in alle facetten. Je bent tevens secretaris van het bestuur van de
KvK, dat verantwoordelijk is voor het algehele beleid.
De Kamer van Koophandel heeft een onafhankelijke positie en voert een aantal
wettelijke taken uit. De KvK beheert het handelsregister. Het biedt rechtszekerheid en
veel informatie over bedrijven.
Daarnaast geeft de KvK informatie en voorlichting aan ondernemers en draagt bij aan
het stimuleren van de economische ontwikkeling van het eiland. Dit gebeurt door het
vertegenwoordigen, informeren en adviseren van ondernemers, maar ook worden
trainingen en workshops aangeboden. De KvK streeft naar het creëren van
economische impact (in alle sectoren) en treedt op als verbindende factor tussen de
lokale overheid, ministeries en de private sector.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor
• Het managen van de organisatie (ca. 10 FTE), inclusief personeel en ¿nanciën;
• Het beheren van het handelsregister incl. alle formele juridische aspecten;
• Het stimuleren van de economische ontwikkeling van het eiland;
• Het vertegenwoordigen van de KvK en het belang van ondernemerschap richting
de overheden en andere relevante organisaties;
• Het secretariaat van het bestuur van de KvK;
• Het mede bepalen van de strategische koers van de KvK;
Wat we vragen van jou
• Universitair werk- en denkniveau (juridische opleiding is een vereiste);
• Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
beheersing van het Papiamentu en Spaans zijn een grote pré;
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid,
Àexibiliteit, doelgerichtheid, accuratesse en klantgerichtheid zijn essentieel om de
functie goed uit te kunnen voeren;
Wij bieden jou
• Een veelzijdige, uitdagende en leidinggevende functie (fulltime, 40u);
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een unieke positie op Bonaire, waarin je bijdraagt aan de toekomst van het eiland.
Enthousiast?
Spreekt deze functie en de KvK je aan? Solliciteer dan voor 15 februari 2019 door een
e-mail met je cv en een motivatiebrief te sturen naar vacature@kvkbonaire.com t.a.v.
het bestuur van de KvK.
Er wordt niet gereageerd op berichten van uitzend-/detacheringsbureaus of vergelijkbaar.

