Vacature | Traineewerkplek bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Omschrijving organisatie
De organisatie
De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) valt direct onder het gelijknamige ministerie in Den
Haag. De unit SZW zet zich in voor veilige, gezonde en eerlijke werksituaties en houdt toezicht daarop.
Tevens keert de unit namens het ministerie sociale verzekeringen uit om bij te dragen aan
bestaanszekerheid voor ouderen, ouders en mensen die tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap
niet kunnen werken. Daarnaast is er de onderstandsuitkering om bij te dragen aan bestaanszekerheid voor
inwoners die in een financiële noodsituatie verkeren. De unit SZW werkt aan een menswaardig bestaan voor
iedereen in Caribisch Nederland.
Omschrijving werkplek
Het kantoor van SZW zit midden in het centrum van Kralendijk. Het team van ICT is een jong team waar ook
buiten werktijd activiteiten worden georganiseerd. Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
Rol trainee
Als Trainee functioneel beheerder ben je betrokken bij het beheer en de ondersteuning van meerdere
applicaties bij de RCN Unit SZW. Als er storingen of probleemmeldingen zijn dan analyseer je deze en je
handelt ze zelfstandig af.
Zie je een mogelijkheid tot verbetering? Dan schrijf je een voorstel en je adviseert de teamleider en
eventueel het management. Als er updates of aanpassingen aankomen dan bereid je deze voor en begeleidt
ze.
Gewenste trainee
HBO IT of andere relevante studie.
Je kent de wereld van applicaties en BiSL gecertificeerd is een pre.
Projectmatig werken (Prince2) , communicatief vaardig in de drie eilandstalen en pro-actief.
Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken. Je kunt werken met deadlines en bent
stressbestendig.

Begeleiding

Je wordt begeleid door een senior medewerker.

Beoordeling
Er vinden regelmatig evaluatie gesprekken plaats. Daarnaast kent SZW plangesprekken,
voortgangsgesprekken en beoordelingen.

Duur werkplek (duur opdracht)

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
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