
 

 

 

 

 

Vacature | Gezondheidswetenschapper 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 

 
FM wil de komende jaren werk maken van gestructureerd kwaliteitsbeleid. Dit zal naar alle waarschijnlijk 
ondergebracht worden bij een (in de loop van 2021) op te zetten bestuursbureau. Je zult vooral een 
ondersteunende bijdrage leveren aan het samenbrengen van verschillende activiteiten en registraties in een 
samenhangend (kwaliteitssysteem).  
 

Rol trainee 

 
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.  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 gaat starten binnen de 
afdeling zorg en later in de periode als de defenitieve plek van het kwaliteitsbeleid bekend is, waarschijnlijk 
binnen het bestuursbureau. 
 
 

Opdracht 

 
Aandachtsgebieden; 
 
• Starten met in het kaart brengen van alle activiteiten die op het gebied van kwaliteitsbeleid     
plaatsvinden. 
• Onder supervisie ondersteunen  bij het ontwerp van een kwaliteitssysteem 
• Uitvoerende taken m.b.t. invoeren van gegevens 
• Opzetten en uitvoeren van interne audit systematiek 
• Ondersteunen bij het opstellen van protocollen 
• Ondersteunen van medisch specialisten bij de uitvoering van hun kwaliteitssysteem 
• Opstellen van (management)rapportages 
 
 

Gewenste trainee (profiel) 

 

• WO opleiding Gezondheidswetenschappen.  

• Voor deze functie is het belangrijk dat je naast een onderzoek ook het vorm geven of implementeren 

van uitkomsten van je onderzoek leuk vindt. FM is een dynamische organisatie waar juist nu veel 

veranderingen plaats vinden. Je moet in staat zijn gestructeerd te werken binnen een organisatie waar 

niet alles volgens vaste structuren plaatsvoindt. 

Belangrijke vaardigheden zijn; 

•  Goede schriftelijke vaardigheden bij voorkeur in het NL/Pap/E 

•  Helder communiceren op verschillende niveau’s 

•  Uistekende computervaardigheden 

Naast bovengenoemde vaardigheden passen de volgende eigenschappen bij jou; 

•  Combinatie van structuur kunnen aanbrengen en flexibiliteit 

•  In staat om het kwaliteitsbeleid te ‘verkopen’ 

•  Omgaan met tegenslagen 

•  Zelfstandigheid 

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: Traineeopdracht Fundashon Mariadal - Gezondheidswetenschapper 

 

 

 


