Over de directie Ruimte
en Ontwikkeling
FUNCTIEVEREISTEN

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is
belast met het ontwikkelen en uitvoeren van
het beleid op het gebied van de openbare
ruimte en de economische ontwikkeling van
Bonaire.
Graag komen we in contact met kandidaten
die met ons de ruimtelijke en economische
ontwikkeling van Bonaire willen vormgeven
en zich herkennen in de volgende
kernwaarden van de directie:
Betrouwbaar, omgevingssensitief, service-,
samenwerkings-, oplossings- en resultaatgericht. Daarnaast ben je bereidt om de
mouwen op te stropen en je schouder onder
deze uitdagingen te zetten.

Vergunningverlener
FUNCTIEVEREISTEN

Je beschikt over ruime ervaring op het
gebied van vergunningverlening t.a.v.
bouw, milieu, natuur en economische
zaken. Als vergunningverlener zal je breed
worden ingezet op alle binnen de afdeling
voorkomende aandachtsgebieden. Je
beschikt over een relevante MBO diploma.
Voor deze functie is een goede beheersing
in woord en geschrift van het Nederlands
en Papiaments nodig.
Het salaris bedraagt minimaal $1.998,(aanloopschaal 7) en maximaal $ 3.114,(functieschaal 8).

Beleidsadviseur C/
Landbouw Veeteelt en
Visserij
FUNCTIEVEREISTEN

Als ervaren beleidsadviseur zal je worden
belast met het ontwikkelen en coördineren
van beleid op het gebied van landbouw,
visserij en veeteelt. Je beschikt over een
relevante WO diploma en ervaring m.b.t.
processen t.a.v. bij voorkeur tropische
landbouw, en visserij. Je bent discreet,
efficiënt, klant-, oplossings- samenwerkings-,
en, resultaatgericht, creatief en beschikt over
goed analytisch vermogen.
Het salaris bedraagt minimaal $3.346,(aanloopschaal 11) en maximaal $ 4.890,(functieschaal 12).

Voorman Uitvoering
FUNCTIEVEREISTEN

Je bent een ervaren timmerman, elektricien of
onderhoudsmonteur en heb leiding gegeven
aan diverse medewerkers. Binnen deze
functie zal je worden belast met de
coördinatie en aansturing van diverse
medewerkers uitvoering. Deze medewerkers
beschikken allemaal over een technische
achtergrond op het gebied van bouw, elektra,
loodgieter, etc.
Je beschikt over minimaal een LBO-diploma.
Heb oog voor kwaliteit en bent klant- en
resultaatgericht.
Het salaris bedraagt minimaal $1.367,(aanloopschaal 4) en maximaal $ 2.182,(functieschaal 5).

Nadere informatie bij de Afdeling P&O: | +599 7175330 toestel 2124

Beleidsadviseur B/
Grondzaken/Planologie
FUNCTIEVEREISTEN

Als ervaren beleidsadviseur zal je gaan
toeleggen op het plannen van nieuwe bouwlocaties of de invulling van te ontwikkelen
terreinen. Ook zal belast worden met de
waardebepaling van deze terreinen en/of
onroerend goed. Je beschikt over een
relevante HBO diploma. Je bent betrouwbaar,
inventief, gestructureerd, politiek- en
organisatie sensitief, service-,
samenwerkingsgericht en stressbestendig.
Het salaris bedraagt minimaal $3.019,(aanloopschaal 10) en maximaal $ 4.456,(functieschaal 11).

Afdelingshoofd C/
Beleid & Projecten
FUNCTIEVEREISTEN

Op strategisch en tactisch niveau draag je
zorg voor het ontwikkelen en realiseren van
beleid ruimtelijke ontwikkeling, economie en
milieu en natuur. Je stuurt en coacht de
aanwezige medewerkers en zorgt samen met
hen voor de ontwikkeling en coördinatie van
strategische notities en visiedocumenten en
de uitvoering van de vastgestelde doelen. Je
hebt een WO-diploma. Je bent besluitvaardig,
efficiënt en een netwerker en hebt visie over
ontwikkeling en opbouw van de samenleving.
Het salaris bedraagt minimaal $5.336,(aanloopschaal 14) en maximaal $7.380,(functieschaal 15).

Beleidsadviseur C/
Ruimtelijke Ordening/
Bouw
FUNCTIEVEREISTEN

Als ervaren beleidsadviseur op het gebied van
ruimtelijke ordening en bouw zal je worden
belast met het ontwikkelen en realiseren van
beleid en projecten. Je beschikt over een
relevante WO diploma en ervaring met projecten processturing m.b.t. bouw, ruimtelijke
ontwikkeling en planning. Je bent creatief,
efficiënt, oplossings-, klant-, samenwerkingsen, resultaatgericht, en beschikt over goed
analytisch vermogen.
Het salaris bedraagt minimaal $3.346,(aanloopschaal 11) en maximaal $ 4.890,(functieschaal 12).

Hoe te solliciteren?
Uw sollicitatiebrief kunt u vóór 15 maart
2019 richten aan het Bestuurscollege van
het Openbaar Lichaam Bonaire, Plasa
Reina Wilhelmina 1, Kralendijk. Uw
sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur per
mail via
personeelszaken@bonairegov.com.
Van alle hierboven genoemde vacatures
kan je een uitgebreide functieomschrijving
vinden op onze website
www.bonairegov.com.
Alle adviseurs en vergunningverleners
dienen het Nederlands en Papiaments in
woord en geschrift te beheersen.

