Vacature | Traineewerkplek bij het ministerie van OCW in Caribisch Gebied
Omschrijving organisatie

We zijn het ministerie van onderwijs in Caribisch Nederland en zijn verantwoordelijk voor de portefeuilles
onderwijs, cultuur en wetenschap.
Omschrijving werkplek

We zijn op zoek naar een trainee en het OCW-team op Bonaire bestaat uit 5 personen. Op Sint-Eustatius zijn
2 personeelsleden werkzaam en bezoeken vaak de collega’s op Bonaire. Naast het OCW-team hebben we ook
afdeling studiefinanciering waar 4 personen werkzaam zijn. Als OCW Caribisch Gebied vallen we direct onder
de moederorganisatie OCW in Nederland. Je kunt ons beschouwen als een mini-ministerie met vestiging
Bonaire.
Rol trainee

De trainee zal zich bezighouden met bijna alle taken en verantwoordelijkheden binnen het mini-ministerie.
Het doel is om zich te bekwamen op de OCW-taken in het algemeen. Naast de OCW-taken zal de trainee zich
ook bezighouden met onderwerpen die raakvlakken heeft met de jeugd, jong volwassenen en openbaar
bestuur.

Gewenste trainee
Afgeronde hbo/universitaire opleiding in het onderwijs of jeugdzaken. Goede beheersing van de talen
Nederlands, Papiamentu en Engels. Leergierig en zelfstandig. Goed in het schrijven van beleid en een hoog
analytisch vermogen.

Begeleiding

De trainee wordt in principe opgevangen in begeleidt door het afdelingshoofd. Op termijn zal de begeleiding
verschuiven naar de beleids- coördinatoren.
Beoordeling

De beoordeling zal plaatsvinden door het afdelingshoofd en de beleid coördinatoren. De evaluatie zal in de
eerste maand wekelijks geschieden en daarna maandelijks. De beoordeling vindt zowel schriftelijk als
mondeling plaats. Afspraken over het functioneren worden telkens vastgelegd in een voortgangsrapport.

Duur werkplek

De duur van de opdracht is voor twee jaar waar, bij goed functioneren, de mogelijkheid bestaat tot een
aanstelling

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling conform het Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES in aanloopschaal 9.
Startsalaris
Arbeidsduur
Vakantiedagen
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Pensioenvoorziening
Aanstelling

USD 2.645, -- bruto per maand
36 uur
168 uur
Ja, 8,33% van de bezoldiging
Ja, 8,33% van de bezoldiging
Ja, regeling bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)
Tijdelijk, met uitzicht op een vast dienstverband

Aanstellingseisen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Medische keuring
Het Nederlanderschap

Begindatum werkplek
15 Februari 2023

Vacaturenummer
OCW – 2023

