
 

 

 

 

 

Vacature | Traineeopdracht bij OLB ICT 
 

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 
 

  
Je wordt onderdeel van een afdeling van 9 collega's zijnde een trainee beleidsadviseur ICT, projectmanager 
ICT, twee ICT specialisten, twee medewerkers applicatiebeheer, drie medewerkers beheer en support, een 
medewerker helpdesk en een afdelingshoofd. 
De afdeling bestaat sinds 2012 als gevolg van de reorganisatie naar het directiemodel waarbij de afdeling 
Personeel, Organisatie en Informatievoorziening in twee aparte afdelingen is gesplist. De afdeling is de 
afgelopen jaren in opbouw geweest en staat nu aan de vooravond van verdere professionalisering onder 
andere voor een betere aansluiting met de business. 
 

Rol trainee 
 

 
Wij zijn we op zoek naar een trainee die kennis en ervaring heeft op het gebied van server- en netwerkbeheer. 
De trainee moet samen met ICT specialisten van de afdeling ICT het netwerk upgraden en professionaliseren. 
Daarnaast zal de trainee een rol gaan spelen in het opzetten en inrichten van de failover als onderdeel van het 
Business Continuity Plan (BCP). 
 

Gewenste trainee (profiel) 
 

 
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. 
 

Begeleiding 
 

 
De begeleiding zal gedaan worden door afdelingshoofd ICT in samenwerking met senior ICT specialist tevens 
2e waarnemend afdelingshoofd ICT. 
 

Beoordeling 
 

 
Beoordeling wordt gedaan door afdelingshoofd ICT 
 
 

 
 
 



 

 

Duur werkplek 

 
2 jaar 
 

Arbeidsvoorwaarden  
 

 
Salaris   
Vakantiedagen   
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 
 

 

Vacaturereferentie: OLB - Directie Bedrijfsvoering - ICT 

 
 


