
 

 

 

 

 
Vacature | Traineewerkplek PR & Communicatiespecialist bij Fundashon Mariadal 
 
 

Omschrijving organisatie 

 
Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische 
setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische-, 
ambulante- en thuissituatie.  Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers. 

Omschrijving werkplek/domein 

 
Werken bij Fundashon Mariadal (FM) is werken als generalist binnen je vakgebied, en zelfs vaak hier buiten. Je 
zult te maken krijgen met alle facetten van jouw vak zowel intern als extern waarbij extern ook de vele 
ketenpartners van FM zijn. Je werkt voor de hele organisatie en zult te maken krijgen met veel verschillende 
afdelingen,. 
 

Rol trainee 

 
Als trainee PR & Communicatie ga je meehelpen de in- en externe communciatie van FM te verbeteren. Je krijgt 
de ruimte om je creativiteit in te zetten voor een verscheidenheid aan communicatie-uitingen en bij te dragen 
aan de uitwerking van het communicatie beleid. De trainee periode van twee jaar wordt verdeeld in vier 
leerperioden van een half jaar. In elke periode streven we naar (waar mogelijk) een andere afdeling of ander 
aandachtsgebied.  . 
 

Opdracht 

 
De eerste twee perioden worden bij indiensttreding ingevuld. Wat betreft de derde (en vierde): na ca negen 
maanden zal er een evaluatie plaatsvinden en op basis van de voortgang, competenties en belangstelling van 
de trainee en de mogelijken en wensen van FM wordt er een planning gemaakt van de derde (en vierde) periode. 
Je start in elk geval bij de afdeling HR en hier ga je mee werken aan het opzetten van moderne 
arbeidscommunicatie 
 
Aandachtsgebieden: 
• Bijdrage leveren aan de arbeidsmarktcommunicatie.  Teksten schrijven en redigeren. 
• Ontwikkelen en uitvoeren van een sociale media strategie. LinkedIn, Faceboek, Instagram, Twitter.  
• Redactie nieuwsbrieven 
• Webredacteur 
• Ontwikkelen beleid interne communicatie 
• Intranet  
• Persberichten 
• Communicatieadvies 
 
 

Gewenste trainee (profiel) 

 
HBO opleiding op het gebied van PR & Communicatie. Verder beschik je over de volgende eigenschappen; 
• Creatief 
• Stressbestendig 
• Geduld  
• Omgaan met tegenslag 
• Buiten de kaders durven denken 
• Zelfstandigheid 
• Voor deze functie zijn ruime kennis in woord & geschrift van Pap/NL/E vereist. Enige kennis van het 
Spaans is een pre. 
 
 

Begeleiding 

 
• Aanspreekpunt op organisatieniveau: Burney el Hage. Manager Bedrijfsvoering 
• Eerste periode begeleiding door of namens manager zorg 
• Tweede periode binnen bestuursburerau 
• Er is op iedere werkplek een trainee begeleider beschikbaar die de voortgang bewaakt, aanspreekpunt 
is en voorkomende problemen oplost. 
 

 



 

 
 

Beoordeling 

 
Direct leidinggevende en/of afdelingshoofd 
 

Duur werkplek 

 
2 jaar (24) maanden 
 

Arbeidsvoorwaarden  

 
Salaris   
Vakantiedagen 
Vakantiegeld   
Eindejaarsuitkering   
 
 

    
$2600.- startsalaris 
20                   
8,33% 
Ja 
 

 
 

Begindatum werkplek  
 

1 februari 2021 
 

Vacaturenummer: Fundashon Mariadal - Communicatie 

 

 

 


