
 

 

 

 

 

Vacature | Traineewerkplek bij OLB  Communicatie 
 

Omschrijving organisatie 
 

 
Bonaire is een bijzondere gemeente binnen Nederland. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geeft vorm aan 
het bestuur, het beleid en de ontwikkeling van Bonaire. Ook biedt het directe ondersteuning aan bewoners die 
dit nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. Het OLB telt ongeveer 350 medewerkers 
verdeeld over 12 locaties. 
De directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning (B&O) is (primair) verantwoordelijk voor de volgende 
beleidsdomeinen en taken die hieruit voortvloeien op tactisch- en operationeel niveau: 

• Personeel en Organisatie beleid 

• Financieel beleid 

• Beleid betreffende deregulering en de juridische kwaliteitszorg 

• Beleid betreffende de documentaire informatievoorziening 

• Facilitaire zaken beleid 

• Communicatie beleid 

• ICT beleid 
De directie B&O is een organisatie die het OLB ondersteunt op bovengenoemde gebieden, beleid maakt en 
middelen ontwikkelt voor een betrouwbare, professionele dienstverlening aan de gemeenschap. 
 

Omschrijving werkplek 
 

 
De afdeling Communicatie & Protocol zorgt voor de interne en externe communicatie van het eilandsbestuur. 
De afdeling communiceert in Papiaments en Nederlands (en soms ook in het Engels en Spaans).   
 
We bieden een werkplek in een dynamische omgeving op een prachtig tropisch eiland waarbij pro-activiteit en 
flexibiliteit belangrijke competenties zijn. Je kan rekenen op een prettige, open werksfeer, collegialiteit en veel 
ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. Er heerst bijna altijd enige mate van hectiek en het is absoluut geen 9-
5 job. De afdeling is in het proces van innovatie en vernieuwing. 
 

Rol trainee 
 

Je weet het verschil tussen ‘kaas’ en ‘kas’ want je spreekt en schrijft Nederlands en Papiaments.  
Een ambtelijk stuk zet je in een handomdraai in een makkelijk te lezen persbericht.  
Door je nieuwsgierigheid verplaats je je zonder moeite in anderen die niet dezelfde inzichten heeft. Je 
overtuigingskracht is deel van je communicatie vaardigheid. Een enorme passie voor taal en cultuur maakt dat 
je in een kleine gemeenschap als die van Bonaire een wereld ontdekt waar je je snel thuis voelt. Als 
HBO/WO’er weet je te onderscheiden door om te kunnen schakelen in anderen hun denkniveau  en leefstijl. Je 
bent creatief om te werken met traditionele en moderne middelen. Ben jij bijzonder genoeg om deze unieke 
uitdaging aan te gaan? 
 

Gewenste trainee (profiel) 
 

Een HBO/WO opleiding in de richting Communicatie, PR, Marketing 
We zoeken een initiatiefrijke, creatieve en doortastende trainee, die niet bang is om vragen te stellen. Iemand 
die graag het voortouw neemt en een probleemoplossende houding heeft. Klanttevredenheid staat centraal, 
zonder het doel van de organisatie uit oog te verliezen. 

• Goede beheersing Nederlands, Papiamentu, Engels in woord en geschrift, Spaans is een pre. 

• Je hebt gevoel voor verhoudingen en bent cultuursensitief. 

• Creatief 

• Accuraat, doorzettingsvermogen, hoge mate van integriteit 

 

Begeleiding 
 

 
De begeleiding zal gedaan worden door afdelingshoofd Communicatie en afhankelijk van je project door de 
betreffende collega die dit project coordineert. 
 



 

Beoordeling 
 

 
Beoordeling wordt gedaan door afdelingshoofd Communicatie 
 

Duur werkplek 
 

 
2 jaar 
 

Arbeidsvoorwaarden  
 

 
Salaris   
Vakantiedagen   
Vakantiegeld   
Eindejaarsuitkering   
 
Bashi premie 

    
$2629.- startsalaris 
24                   
8.33% 
6% van het brutoloon met een minimum van $ 1.500,-
.  
$251,- bruto en $175,- netto. Deze premie wordt in 
januari uitbetaald 
 

Begindatum werkplek  
 

 
Februari 2020 
 

 

Referentie vacature: OLB - Directie Bedrijfsvoering - Communicatie 

 


