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EERST CONTACT, DAN CONTRACT
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DIT LIJKT MISSCHIEN EEN MISSION
IMPOSSIBLE MAAR ALS JIJ DIE PERSOON
BENT DIE WE ZOEKEN KAN DIT DE
OPSTEKER VAN JE LEVEN WORDEN. 



PROJECTBEHEERDER EN -UITVOERDER

Heb jij concrete ervaring als projectuitvoerder?
Dan kun je veel voor Bonaire betekenen. Pas op:
de een vindt Bonaire een paradijs, de ander wil
zo snel mogelijk weer weg. Bonaire staat voor
grote uitdagingen, daar moet je tegen kunnen.
Zie jij dit juist als een uitnodiging? Denk je een
succesvol projectbeheerder en -uitvoerder te
worden? Overtuig ons in een korte motivatie en
stuur meteen je cv mee. Wij zoeken een
professional die Bonaire als gegoten past en nu
al zin krijgt in de volgende taken. 
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SCHRIK 
NIET... 

DE GEDREVEN SPEURNEUZEN /2

Je bent verantwoordelijk voor het
vaststellen, ontwikkelen en leiden van
programma’s. 
Je stelt de plannen zelf op of besteedt ze
uit. Daarbij verlies je de interne
afstemming nooit uit het oog. 
Je beheert de contracten. 
Je stelt financieringsverzoeken op. 
Je bent verantwoordelijk voor het
opstellen en afhandelen (intern en
administratief) van beschikkingen.
Hieronder valt ook het doorlopen van alle
nodige processen. 
Je hebt verstand van de beleidsterreinen
natuur en milieu of je hebt er
aantoonbare affiniteit mee. Je hebt
verstand van project- en
programmamanagement of je hebt er
gevoel voor.
Je bent bekend met de relevante
(samenwerking)programma’s en
organisaties. 
Je bent samenwerkingsgericht en
klantgericht. 

Schrik niet: er wordt niet verwacht dat je alle
vaardigheden nu al beheerst. Dit is waar je
als projectbeheerder en -uitvoerder naartoe
werkt:   

Je hebt inzicht in bestuurlijke
verantwoordelijkheden en posities
van belanghebbende partijen. 
Je coördineert en monitort
programma’s en projecten. Bij
knelpunten stuur je bij. 
Je schat in of voorstellen, resultaten
en adviezen op het gebied van
programma’s en projecten technisch
haalbaar zijn. 
Je hebt goede vaardigheden op het
gebied van communiceren,
onderhandelen en adviseren. Je bent
leergierig. 
Je werkt graag integraal en houdt
van een opgavegerichte aanpak.  
Je kijkt en denkt breed (generalist)
waardoor je met creatieve
oplossingen komt. 



DE 
VOORKEURSKANDIDAAT… 

Beheerst het Nederlands en Papiaments, zowel mondeling als schriftelijk. 
Heeft een uitstekend track record en de juiste mentaliteit. 
Staat open voor een vaste dienstfunctie. 
Heeft een brede kennis van de (Caribisch) Nederlandse wet- en regelgeving.
Koestert liefde voor de mens in het algemeen en voor Bonaire in het bijzonder. 
Heeft een wo-opleiding maar ook ‘gezond verstand’. 
Heeft minimaal 4 jaar ervaring als projectbeheerser en -uitvoerder in een
vergelijkbare omgeving.
Is de belichaming van het woord integriteit.
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WAAR KOM JE
IN TERECHT...  
Bonaire is niet het wilde westen van de Cariben, maar wel een eiland waar je
soms een stapje terug moet doen. We zeggen liever meteen waar het op staat,
dan kan het altijd nog meevallen. Bonaire kent op diverse gebieden enorme
uitdagingen die gemakkelijk onderschat worden. De juiste persoon laat zich
hierdoor niet afschrikken, maar herkent hierin een kans om echt iets te kunnen
betekenen. Want dat is de andere kant van het verhaal: je kunt werkelijk iets
toevoegen. 
Op de plek waar je terechtkomt zijn grote ontwikkelingen gaande. Alles en
iedereen zit in een veranderingsproces. Tegelijkertijd is er sprake van
ondercapaciteit en gebrek aan kennis. Mensen van uiteenlopende culturen
werken met elkaar samen. Er ligt een ingewikkeld en pijnlijk verleden. Er is
onzekerheid over de toekomst. Er is wantrouwen, er is weerstand. In de
zoektocht naar houvast worden kliekjes gevormd. 

Je begrijpt het… hier is iemand nodig die de dingen goed aanvoelt. Iemand met
mensenkennis en tact. Die weet wat hij moet zeggen en hoe. Maar ook iemand
die uitgerust is met hoogwaardige kennis en deze goed kan overbrengen. Zodat
het vertrouwen op zijn plaats blijkt. Zodat iedereen zich gezien voelt en zin krijgt
om te groeien. Op een plek waar de veranderingen hard gaan. Dit lijkt misschien
een mission impossible maar als jij die persoon bent die we zoeken kan dit de
opsteker van je leven worden. Sommige mensen willen nooit meer weg. En er is
maar één persoon nodig om het verschil te maken. Dat zou jij kunnen zijn.  
Ben je klaar voor de belevenis van je leven? 
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REAGEER!
ZIE JIJ HET ZITTEN... 
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HTTPS://LINK-ERS.COM/LINKEN

MBO.HBO.WO.AFDELINGSMANAGER.PROJECTMANAGER.PROGR
AMMAMANAGER.JURIDISCH.FINANCIEEL.TECHNISCH.VERGUNNI
NGVERLENER.HANDHAVER.TOEZICHTHOUDER.CIVIELTECHNICI.C
OMMUNICATIEEXPERT.FLEXIBEL.INVASTEDIENST.TIJDELIJK.LANG
ERTERMIJN.UITVOERINGSKRACHT.BONAIRE.GESCHREVENDOOR.
DAMALYLINKERS.REDIGEERWERK.LUISEMARIAVANLIESHOUT. 

ONZE ZOEKTOCHT NAAR GEDREVEN PROFESSIONALS WORDT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE, DIRECTIE RUIMTE EN ONTWIKKELING EN HET
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT (DGMI)


