Vacature | Traineewerkplek bij Bonaire International Airport (BIA)
Omschrijving organisatie
Bonaire International Airport (BIA) is de toegangspoort voor Bonaire. Naast passagiers wordt ook vracht
afgehandeld en ambulancevluchten uitgevoerd. BIA kent ongeveer 60 medewerkers. Als vierde grootste
burgerluchthaven van Nederland, handelt BIA bijna 400.000 passagiers per jaar af. BIA is een organisatie in
beweging. Vanuit het masterplan liggen er veel projecten die wachten om opgepakt te worden. Dit betekent
ook voor jou als TOP trainee veel ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.
Omschrijving werkplek

De werkzaamheden zullen op de luchthaven van Bonaire plaatsvinden. Er is een fysieke werkplek (kantoor
met computer) waar gewerkt kan worden. Daarnaast zal er veel werk op de werkvloer zijn op zowel landside
als airside. Je zal onderdeel zijn van het team maintenance. Binnen het operationeel gebied zijn er naast de
afdeling maintenance de afdelingen security en operations. Met deze afdelingen wordt zeer intensief
samengewerkt.

Rol trainee

De trainee zal worden opgeleid als adviseur/ assistent van de maintenance manager. De trainee zal zelfstandig
projecten voorbereiden en waar mogelijk zelfstandig (laten) uitvoeren. Projecten en taken zullen op
verschillende werkgebieden plaatsvinden.
De trainee heeft de ruimte om vanuit eigen interesse en expertise met ideeën te komen om de afdeling
maintenance te verbeteren. Binnen de rol als trainee zal je op gestructureerde wijze kleine projecten
opstarten en begeleiden. De trainee die wij zoeken is resultaatgericht, flexibel, creatief en werkt tegelijkertijd
graag planmatig: vanuit overzicht en structuur.
Toekomstige ontwikkeling zijn bijvoorbeeld: het upgraden van de elektrische installatie, herinrichting van de
aankomsthal met een nieuwe bagageband, de check-in area upgraden met nieuwe balies, aandacht voor onze
algehele uitstraling en gastvrijheid, het uitbreiden van het restaurant met een terras op Airside.
Gewenste trainee

HBO werk en denkniveau.
Profiel richting: HTS / HBO
Bijvoorbeeld: Technische Bedrijfskunde / Bouwkunde / Electrotechniek / Luchtvaarttechnologie /
Projectmanagement / Inkoop/Logistics management / Facility management / Hotel management.
Begeleiding

De trainee zal worden begeleid door de maintenance manager. Bij afwezigheid van de maintenance manager
of bij grote projecten kan de trainee ook begeleiding krijgen van of meelopen met de COO.

Beoordeling

BIA kent een beoordelingssystematiek. Na een half jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats. In dat gesprek
kunnen van beide partijen hun weergave geven op de functie en het functioneren. Ook kunnen
verbeterafspraken gemaakt worden of andere afspraken om te helpen het functioneren te verbeteren
(training en opleiding). Aan het eind van het jaar volgt dan het beoordelingsgesprek waaruit een score komt.
Afhankelijk van de score kan de werknemer een periodiek krijgen bij zijn of haar salaris.

Duur werkplek

De duur van de plek is gelijk aan het programma van TOP (2 jaar) met uitzicht op een vaste aanstelling binnen
BIA bij goed functioneren.

Arbeidsvoorwaarden
- $2.750,- bruto (schaal 8 trede 10)
- Eindejaarsbonus
- Vakantiegeld 8.33%
- Bij goed functioneren, 1 periodiek omhoog
De CAO van BIA wordt gevolgd.
Begindatum werkplek
15 Februari 2023
Vacaturenummer
BIA-2023

