STICHTING CARMABI
Carmabi is een stichting die verantwoordelijk is voor wetenschappelijk onderzoek van de natuur op land
en in de zee, het verwerven en beheren van natuurgebieden en het bewustmaken van de bevolking en de
schoolgaande jeugd in het bijzonder van het belang van een duurzame ontwikkeling. De stichting bestaat
uit vijf afdelingen nl. afdeling parkbeheer, research, educatie, advies/consultancy, en administratie.
Carmabi telt 30 medewerkers. Binnen bovenstaande doelstellingen is Carmabi onder meer
verantwoordelijk voor het beheer van diverse natuurparken, waaronder het Christoffel National Park en
het Shete Boka National Park. Wegens een ontstane vacature is Carmabi op zoek naar een:

HOOFD AFDELING PARKEN M/V
Functie-informatie
Als Hoofd Afdeling Parken bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van de onder
Carmabi ressorterende parken. Uw standplaats is Savonet. U bent verantwoording schuldig aan de
directeur van Carmabi en geeft leiding aan de rangers (onderhoud, speciale activiteiten en security) en het
frontdeskpersoneel. Momenteel zijn er 10 medewerkers in dienst bij de parken plus enkele
oproepkrachten en vrijwilligers. Van u wordt verwacht dat u, in nauwe samenspraak met de directeur,
sturing geeft aan de verdere ontwikkeling van de door Carmabi beheerde parken. Hierbij staat centraal
een verbeterde bescherming van de natuur en een verbeterd toeristisch product.
Belangrijkste taken
x Opstellen en uitvoeren van het managementplan voor het Christoffelpark en de andere parken
x Regelmatig evalueren en bijstellen van voornoemd managementplan
x Managen van de parken
x Rapporteren aan de directie
x Aansturen en controle van de entree-administratie
x Aansturen van het onderhoud in de parken
x Ontwikkelen en aansturen van bezoekersprogramma’s en evenementen
x Uitvoering van de PR en marketingactiviteiten van de parken onder aansturing van de communicatie
en marketingmedewerker.
x Netwerken en afstemmen met externe partners
Functie-eisen
x Opleiding op hbo-niveau zoals wildlife management of vergelijkbare opleiding
x Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten
x Aantoonbare managementervaring
x Sterke organisatorische, communicatieve- en sociale vaardigheden
x Bereid om onregelmatige tijden te werken
x Goede beheersing van Engels, Nederlands en Papiamentu
x Beschikking over een auto
x Kennis van IT is een pre
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waar veel ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectieve
ziektekostenverzekering, collectieve pensioenregeling (APC) en een salaris conform opleiding en
ervaring op basis van een 40-urige werkweek. Een medische keuring en assessment maken deel uit van de
selectieprocedure en tevens is een VOG is een vereiste.
Voor nadere informatie over de functie verwijzen wij u naar onze website www.carmabi.org. Ook kunt u
contact opnemen met directeur Stokkermans, op telefoonnummer 462-4242 doorkiesnummer 500.
U dient uw sollicitatiebrief voorzien van CV vóór 31 augustus 2019 te sturen naar Carmabi, ter attentie
van de heer Stokkermans. Adres: Piscaderabaai z/n, P.O. Box 2090, Curacao of per E-mail naar
p.stokkermans@carmabi.org

