RE
VACATU
PROGRAMMACOÖRDINATOR
WIJKONTWIKKELING
De algemene doelstelling van de Wijkontwikkeling
%RQDLUHLV³KHWverbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid, bevorderen van economische ontwikkeling
en sociale cohesie in de wijken van Bonaire´.
Dit met nadruk in de zes traditionele wijken van
Bonaire: Rincon, Antriol, Nort i Saliña, Terra Cora,
Nikiboko en Amboina en aanpalende wijken. Middels
een outreachende manier van werken dienen de
bewoners betrokken te worden en samengewerkt te
worden met andere organisaties en
hulpverleningsinstanties.

WAT GA JE DOEN?
Voor de uitvoering van dit programma zijn wij op zoek naar
een programmacoördinator wijkontwikkeling.
Je voert het wijkontwikkelingsplan uit en coördineert alle
projecten die onder dit programma vallen zoals o.a. het
functioneren van het sociale wijkteam, het realiseren van
sport en spelvoorzieningen, het opzetten van wijkplatforms
en het (laten) organiseren van informatieavonden en
andere wijkactiviteiten.
Voor de diverse projecten verzamel je prognosegegevens
en stelt concepten op voor de begroting.
Je adviseert over de borging van werkzaamheden in de
organisatie die niet meer projectmatig moeten worden
opgepakt, maar structureel van aard zijn.
Je bent verantwoordelijk voor de begrotingsuitvoering en
beoordeelt of budgetoverschrijdingen op termijn te
verwachten zijn en stelt hierover management-rapportages
met aanbevelingen op.
Je stelt de jaarrekening op waaronder de balans en het
financiële jaarverslag.
Je geeft leiding aan uitvoerende medewerkers.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?
Naast ervaring in het sociaal domein heb je een afgeronde
HBO opleiding, bijvoorbeeld in management of
bedrijfskunde. Je beheerst de Nederlandse, Papiamentse
en Spaanse taal in woord en geschrift. Je bent een goede
verbinder, netwerker, integer, efficiënt, samenwerkings-,
resultaatgericht, besluitvaardig en hebt oog voor kwaliteit.
Het salaris bedraagt minimaal $ 2.921,- (aanloopschaal 10)
en maximaal $ 4.312,- (functieschaal 11).
Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie van een jaar
met mogelijkheid tot verlenging voor de duur van het
programma.

GEINTERESSEERD?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ingrid
Sealy of Christopher Frans tel. 717 2211 of op
www.bonairegov.com kijken. Het OLB is van 24 december
2018 tot en met 1 januari 2019 gesloten.
Je sollicitatie en C.V. kun je uiterlijk 13 januari 2019 richten
aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire,
t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk,
Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email:
personeelszaken@bonairegov.com. De selectiegesprekken
zijn gepland op 17 januari 2019.
Silvana Janga-Serfilia
Directeur Samenleving & Zorg
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