
 

 

 
 
 
Vacature | Traineewerkplek bij  STINAPA Bonaire 
 

Omschrijving organisatie 
STINAPA (Stichting Nationale Parken) Bonaire is de beheerder van het Bonaire National Marine Park (inclusief 
Klein Bonaire) en Washington Slagbaai Park. We beschermen deze parken zodat onze unieke natuur 
behouden blijft voor onze bevolking en voor toekomstige generaties. STINAPA bestaat al meer dan 50 jaar en 
is volop in beweging. We zoeken enthousiaste mensen met een passie voor de natuur en natuurbescherming. 
Houd je van actie in je baan, en van afwisselend en flexibel werk? Dan is STINAPA misschien iets voor jou! 
 

 

Omschrijving werkplek 
STINAPA onderhoudt beschermde natuurgebieden, te weten Bonaire National Marine Park en Washington 
Slagbaai National Park. Bijvoorbeeld door het plaatsen van boeien voor schepen, het snoeien van begroeiing 
en onderhouden van de hekken. Daarnaast speelt STINAPA een belangrijke rol bij beleid en handhaving. 
STINAPA voert diverse activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, voorlichting, onderzoek en 
monitoring uit. 
 

 

Rol trainee 
De trainee Marine Ecologie of Terrestrische Ecologie ondersteunt de biologen bij het uitvoeren van veldacties, 
gegevensbeheer en het monitoren van invasieve soorten. De trainee Beleid ondersteunt de Beleidsmedewerker 
van STINAPA.  
 

 

Gewenste trainee (profiel) 
 

HBO of WO niveau 
Marine Ecologie 
Terrestrische Ecologie 
Jurist met Specialisatie Milieurecht 
 
MARINE ECOLOOG / TERRESTRISCH ECOLOOG 
Om meer kennis en ervaring op te doen op het gebied van mariene of terrestrische ecologie, zal de trainee 
nauw samenwerken met STINAPA-biologen, de manager van het Bonaire National Marine Park en de 
manager van het Washington Slagbaai National Park bij de uitvoering en verspreiding van onderzoek en 
monitoring en algemene ondersteuning met betrekking tot aan het beheer van natuurgebieden. Tot de taken 
behoren het uitvoeren van of het assisteren bij monitoring- en onderzoeksprojecten, het invoeren van 
gegevens en het schrijven van rapportages. Er zal samengewerkt worden met de onderwijs- en 
communicatieafdelingen van STINAPA aan projecten op het gebied van publieksvoorlichting en milieueducatie. 
Daarnaast het assisteren bij persberichten en interviews die relevant zijn voor de natuur van Bonaire. De 
trainee zal lokale en internationale onderzoeksinstituten en natuurbeschermingsorganisaties ondersteunen, 
deelnemen aan groepsprojecten en helpen met algemeen onderhoud van apparatuur en kantoorwerk.  
 
De trainee wordt begeleid door een van de biologen van onze “Nature Unit’. 
 
BELEIDSMEDEWERKER MILIEURECHT 

De trainee Beleid ondersteunt de Beleidsmedewerker bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, 
uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op verscheidene voor STINAPA relevante inhoudelijke 
beleidsterreinen. De beleidsmedewerker levert een grote bijdrage aan de totstandkoming van subsidie- en 
projectvoorstellen en treedt op als projectmanager. 

Uitstekend gevoel voor zowel interpretatie als ontwerp van regelgeving, en voor beleidsteksten. Aanleg 
voor/interesse in project/programma-management/ proposal development. Zeer goede schrijfvaardigheid. 
Ervaring of sterke affiniteit met natuurbeheer, internationale relaties en/of fondsenwerving is een pré. 
 
 
 

Begeleiding 
 

De trainee wordt begeleid door de Beleidsmedewerker. 
 



 

Beoordeling 
 

Beoordeling geschiedt door de eigen begeleider. 
 

Duur werkplek 
 

 
Het dienstverband wordt aangeboden met de intentie dit twee jaar te laten voortduren,  in de vorm van tweemaal 
een jaarcontract. Bij goed functioneren en voldoende getoonde inzet wordt het eerste jaarcontract met een jaar 
verlengd om het traineeship te kunnen voltooien. Op de eerste arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 2 
maanden van toepassing. 
 

Arbeidsvoorwaarden  
 

Salaris $ 2.550 (USD) bruto per maand 
Vakantiedagen 22 dagen per jaar  
Vakantiegeld 8% 
Overige voorwaarden eindejaarsuitkering van 1 maandsalaris in december 
 
 
 

Begindatum werkplek  
 

Vanaf februari 2022 
 

 

Referentie vacature: STINAPA  

 


