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Vacature | Trainee projectleider bij de Kamer van Koophandel 
 

Omschrijving organisatie 
 
De Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) is een publiekrechtelijke rechtspersoon (opgericht bij wet) en opereert als 
een zelfstandig bestuursorgaan onafhankelijk van de overheid (zowel lokaal als rijksoverheid). De KvK heeft een aantal 
taken die bij wet zijn vastgelegd (Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES). 
De KvK zet zich vooral in om de randvoorwaarden voor het ondernemen op het eiland te verbeteren. KvK is een van de 
initiatiefnemers van het project Blue Destination. 
Op dit moment werken er 9 medewerkers bij de KvK en bestaat het bestuur uit 5 personen. 
Gezamenlijk proberen we de wettelijke taken zo goed als mogelijk is te vertalen naar de dagelijkse uitdagingen die we op 
Bonaire tegenkomen. Vooral de economische ontwikkeling van de gemeenschap met de nadruk op ondernemerschap is 
een continue uitdaging. 
 
Omschrijving werkplek 
 
Het kantoor van de KvK is gelegen op Kaya Amsterdam buiten het centrum van Kralendijk. Het is een modern kantoor 
waar cliënten en medewerkers zich snel thuis voelen. De taken voor het project Blue Destination zul je vanuit deze 
werkplek uitvoeren. Blue Destination brengt natuur, cultuur en economische ontwikkeling op een duurzame wijze bij 
elkaar. Hoe breder het draagvlak zal zijn, hoe groter de impact het zal hebben op iedereen. Jouw opdracht zal het behalen 
van projectdoelstellingen door het plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten zijn. Je functie is het beste te 
omschrijven als junior projectleider. Je werkt vanuit het kantoor van de KvK met de stuurgroep en ketenpartners. 
 
Rol trainee 
 
Je gaat werken in een semi- zelfstandige rol. Je formuleert (mede) plannen op gestelde doelen en zorg als projectleider 
dat die plannen uitgevoerd gaan worden. De Stuurgroep Blue Destination is niet alleen de opdrachtgever, maar zal ook je 
sparringpartner en coach zijn. Je bent energiek, analytisch en je kunt goed verbanden leggen. Samenwerken met veel 
verschillende mensen vind je erg leuk en je kunt je doelen en belangen goed uitleggen aan anderen. Je weet hoe je plannen 
moet maken en je weet ze ook uit te voeren. Je kunt reflecteren op je eigen werk en weet dat om te zetten in manier van 
werken waar je jezelf continu verbetert 
 
Gewenste trainee (profiel) 
 
Voor de functie heb je een HBO opleiding bijvoorbeeld Business Management of Economie en Management. 
Je bent niet bang een zelfstandige rol op te pakken onder begeleiding van je werkplekbegeleider. Je bent stressbestendig, 
een zelfstarter en kunt projectmatig werken. Aan het einde van je traineeship heb je voldoende werkervaring opgedaan 
om na het traineeship als projectleider aan de slag te gaan. 
 
Begeleiding 
 
Nog te bepalen door de stuurgroep. 
 
Beoordeling 
 
Stuurgroep Blue Destination. 
 
Duur werkplek 
 
Twee jaar. 
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
Salaris                                                          $ 2.500.- obv 40 uur                                                          
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Vakantiedagen                                                    22 vakantiedagen 
Vakantiegeld                                                       nvt 
Eindejaarsuitkering/bonus/13e maand        nvt 
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Begindatum werkplek  
 
September 2019 
 
 

Vacaturenummer: 2019 - 005 
 
 


