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Vacature | Trainee assistant Finance & Control bij Fundashon Cas Bonairiano 
 

Omschrijving organisatie 
 
Fundashon Cas Bonairiano (FCB) is een actieve sociale woningstichting en bezit circa 500 woningen, gevestigd te Bonaire, 
Caribisch Nederland. Onlangs is FCB er in geslaagd financiering te verwerven voor de bouw van 425 sociale woningen. FCB 
streeft naar moderne, betaalbare woningen waarbij aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid van groot belang 
is. Het is een professionele organisatie met een informele werksfeer en betrokken collega’s. Er werken in totaal 13 
personen waarvan 4 op de afdeling Finance. 
 
Omschrijving werkplek 
 
FCB is gehuisvest op een historische locatie van Kralendijk gelegen aan de Kaya Korona. De medewerkers vormen een 
hecht team en men voelt zich zeer betrokken bij de organisatie. De afdeling finance is een drukke afdeling waar veel 
gebeurt. Focus behouden en werken met deadlines is belangrijk om op de uitgezette koers te blijven. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd binnen de afdeling financiën van FCB.  
 
Rol trainee 
 
De trainee zal aan de slag gaan als assistant controller en wordt gevraagd een actieve rol te spelen in het professionaliseren 
van de afdeling Finance. Binnen de functie kunnen werkzaamheden verricht worden voor zowel FCB als de Fundashon pa 
Kredito (FKB). Er zijn een aantal gebieden waar jouw kennis & kunde wordt gevraagd; Bijdragen leveren aan het proces 
van begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en financieel beheer en het uitvoeren van gespecialiseerde financiële 
berekeningen. Bijdrage leveren aan de informatievoorziening, Applicatie- en informatiebeheer en boekhoudapplicatie. Je 
assisteert op aanwijzing van het management bij overige werkzaamheden en verricht ook werkzaamheden van naast en 
lager gelegen functies binnen het aandachtsgebied. 
 
Gewenste trainee (profiel) 
 
Gewenste vooropleiding HBO financieel 
Eigenschappen die belangrijk zijn; analytisch, accuraat, samenwerkingsgericht, communicatief,  
en gericht op proces en procedure. Je moet kunnen werken in teamverband, dit is zeer belangrijk voor de organisatie. 
Doordat de afdeling vrij klein is zul je snel zelfstandig je werk kunnen uitvoeren en krijg je de vrijheid om samen te werken 
met collega’s en andere partijen zoals notaris en een netwerk op te bouwen dat relevant is voor e uit te voeren 
werkzaamheden. 
 
Begeleiding 
 
Hoofd van de afdeling finance zal de trainee gaan begeleiden. 
 
Beoordeling 
 
Hoofd van de afdeling zal trainee beoordelen. 
 
Duur werkplek 
 
Twee jaar 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
Salaris                                                               $ 1.981.- startsalaris                                                          
Vakantiedagen                                               25 vakantiedagen 
Vakantiegeld                                                   8% vakantiegeld 
Eindejaarsuitkering/bonus/13e maand    3%  
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Overig     C.A.O, deelname pensioenfonds, veel teamuitje, evt bijdrage woonruimte. FCB werkt met zgn blokuren 
                        
 
Begindatum werkplek  
 
September 2019 
 
 

Vacaturenummer: 2019-003 TT 
 
 


