Vacatures
Over Openbaar
Lichaam Bonaire
Het openbaar lichaam Bonaire
(OLB) werkt aan de verdere
ontwikkeling van Bonaire. Om de
taken van het OLB uit te voeren en
uitdagingen aan te gaan die daarbij
komen kijken zijn wij voor diverse
directies en afdelingen op zoek naar
enthousiaste, integere, ontwikkelingen resultaatgerichte medewerkers,
die bereid zijn om vorm te geven aan
Bonaire.

Hoe te solliciteren?
Je kunt op al de vacatures in
dit overzicht reageren tot
uiterlijk 30 november 2020
door je sollicitatiebrief met
C.V. te mailen naar:
solliciteren@bonairegov.com.
De selectiegesprekken zullen
SODDWVYLQGHQ YDQDI  GHFHPEHU
2020. Neem voor meer informatie
contact op met de P&O adviseur
die in de vacature staat vermeld.

Vergunningverlener (MBO)

De afdeling Realisatie van de directie
Ruimte & Ontwikkeling zoekt een
Vergunningverlener om het team te
versterken. Deze medewerker zal zich
voornamelijk bezig zijn met de toetsing van
de diverse economische vergunningen die
het OLB verstrekt aan bedrijven om handel
te kunnen voeren. Vergunningverleners
ZRUGHQ ȵH[LEHO LQJH]HW ELQQHQ GH
organisatie. Het is daarom essentieel
DɝQLWHLW RI NHQQLV HQ HUYDULQJ WH KHEEHQ
met andere taakvelden van het team zoals
bouw, natuur en milieu.

Functievereisten

Je hebt minimaal een MBO niveau 3
diploma en hebt ervaring op het gebied
overheidsadministratie. Daarnaast heb je
bij voorkeur een technische opleiding en
werkervaring in een soortgelijke functie.
Het salaris bedraagt minimaal $2.065,DDQORRSVFKDDO  HQ PD[LPDDO 
IXQFWLHVFKDDO  
Je kan je sollicitatiebrief vergezeld van een
curriculum vitae richten aan de directeur
Ruimte & Ontwikkeling, afdeling P&O, te
.D\D $UXED  9RRU PHHU LQIRUPDWLH NDQ
je bellen met het afdelingshoofd Lionell
(PHUHQFLDQD    H[W 
of P&O-adviseur Gerold van Elshuis
   H[W  

Senior Vergunningverlener
(HBO)

Medewerker Uitvoering
(2x) (LBO)

De afdeling Realisatie van de directie
Ruimte & Ontwikkeling zoekt een Senior
Vergunningverlener Natuur & Milieu om
het team van Vergunningverleners te
versterken. Als Senior Vergunningverlener
ben je voornamelijk bezig met de toetsing
van milieu en natuurvergunningen, deze
worden door het OLB verstrekt aan
bedrijven en organisaties. Ook zorg je dat
vergunningen worden afgegeven voor
activiteiten als deze voldoen aan wet- en
regelgeving. Een Senior Vergunningverlener
ZRUGW ȵH[LEHO ELQQHQ KHW WHDP LQJH]HW
+HW LV GDDURP EHODQJULMN GDW MH DɝQLWHLW
of kennis en ervaring hebt met andere
taakvelden van het team zoals bouw en
economische vergunningen.

De onderafdeling Beheer Openbare
Werken van de directie Ruimte &
Ontwikkeling is op zoek naar twee
Medewerkers Uitvoering. Als Medewerker
Uitvoering ben je verantwoordelijk voor
onderhoud van openbare ruimten en
het verrichten van kleine (technische)
reparaties aan civiel technische werken
(wegen, gebouwen en straatmeubilair).
Dit kan ook het verrichten van eenvoudige
schilder-, las-, timmer- en elektra
technische werkzaamheden inhouden.
Deze werkzaamheden vinden zowel binnen
als buiten plaats. Daarnaast kan je binnen
de afdeling ook worden ingezet bij het
team van LVV (Landbouw, Veeteelt en
Visserij).

Functievereisten

Functievereisten

Je hebt een HBO diploma en minimaal
3 jaar werkervaring in een soortgelijke
functie.
Het salaris bedraagt minimaal $2.637,DDQORRSVFKDDO  HQ PD[LPDDO 
IXQFWLHVFKDDO  
Je kan je sollicitatiebrief vergezeld van een
curriculum vitae richten aan de directeur
Ruimte & Ontwikkeling, afdeling P&O, te
.D\D $UXED  9RRU PHHU LQIRUPDWLH NDQ
je bellen met het afdelingshoofd Lionell
(PHUHQFLDQD    H[W  RI
P&O-adviseur Gerold van Elshuis
   H[W  

Communicatieadviseur

Je hebt minimaal een technische (V)
MBO-opleiding in bouw, elektra of
groenvoorziening. Je hebt minstens 2
jaar relevante werkervaring en bent een
gedreven, klant- en resultaatgerichte
vakman.
+HW VDODULV EHGUDDJW PLQLPDDO  
DDQORRSVFKDDO  HQ PD[LPDDO  
IXQFWLHVFKDDO  
Je kan je sollicitatiebrief vergezeld van een
curriculum vitae richten aan de directeur
Ruimte & Ontwikkeling, afdeling P&O,
WH .D\D $UXED  9RRU PHHU LQIRUPDWLH
kan je bellen met het waarnemend
afdelingshoofd Lionell Emerenciana
   H[W  RI
P&O-adviseur Gerold van Elshuis
   H[W  

Onderhoudsmedewerker

De afdeling Communicatie & Protocol is op
zoek naar een communicatieadviseur. Als
communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het adviseren van opdrachtgevers binnen het openbaar lichaam
Bonaire (OLB). Denk hierbij aan de inzet
van communicatiemiddellen en ondersteuning bij het realiseren daarvan. Ook stel
je communicatieplannen en –beleid op.
Daarnaast ontwikkel je communicatiecampagnes en –projecten en voer je deze ook
uit. Tevens ben je in staat om stukken en
persberichten in heldere taal voor een zo
breed mogelijk publiek te schrijven. Verder
onderhoudt je goede contacten met de
PHGLD HQ H[WHUQH SDUWQHUV

De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) is op
zoek naar een onderhoudsmedewerker.
Als onderhoudsmedewerker ga je kleine
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan
gebouwen, airco’s, materiaal en dienstauto’s. Je bent bijvoorbeeld bezig met het
uitvoeren van eenvoudige schilder-, las-,
timmer- en elektronische werkzaamheden.
Bij dienstauto’s peil je de olie en het
koelwater, controleer je de koppelingen, hydraulische systemen en vul je deze indien
nodig bij. Ook het schoonhouden van het
terrein en het verzorgen van planten op het
terrein behoort tot je werkzaamheden. De
door jou uitgevoerde onderhoudsactiviteiten houd je bij in een logboek.

Functievereisten

Functievereisten

Je hebt een HBO diploma (marketing en/
of communicatie) en minimaal 2 jaar
werkervaring in een soortgelijke functie.
Je beheerst Papiamentu en Nederlands in
woord en geschrift.
Het salaris bedraagt minimaal $2.637,DDQORRSVFKDDO  HQ PD[LPDDO 
IXQFWLHVFKDDO  
Je kan je sollicitatiebrief vergezeld van
een curriculum vitae richten aan de
directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning,
SHU DGUHV DIGHOLQJ 3 2 .D\D $UXED 
Voor meer informatie kan je bellen met
DIGHOLQJVKRRIG )DYHOO 0DGXUR  
5333) of P&O-adviseur Gamily Manuela
   H[W  

Je hebt een SBO niveau 2 diploma en je
hebt minimaal 6 maanden werkervaring in
een soortgelijke functie.
+HW VDODULV EHGUDDJW PLQLPDDO 
DDQORRSVFKDDO  HQ PD[LPDDO 
(functieschaal 3).
Je kan je sollicitatiebrief vergezeld van
een curriculum vitae richten aan de
directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning,
DIGHOLQJ 3 2 WH .D\D $UXED  9RRU PHHU
informatie kan je bellen met afdelingshoofd
/XFUHFLD 0DUWLV'RUWDOLQD   
of P&O-adviseur Gamily Manuela
   H[W  

