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Secretarieel Administratief
Medewerker A Indebon

Er zijn verschillende mogelijkheden op Bonaire om
te sporten en te bewegen. Naast de watersporten is
het aanbod aan georganiseerde sport vanuit
verenigingen zeer divers; voetballen,
zaalvoetballen, volleyballen, tennissen,
basketballen, softballen, baseball en nog vele
anderen. De afdeling Indebon van het Openbaar
Lichaam Bonaire zoekt een collega die het
management en de afdeling administratief
ondersteunt.

WAT GA JE DOEN?
Je verricht de administratie voor de afdeling. Je zorgt
ervoor dat inkomende post wordt ingeboekt en met de
juiste informatie bij de juiste persoon komt ter
behandeling en bewaakt de voortgang hiervan. Je zorgt
er tevens voor dat administratieve en cijfermatige
gegevens worden geregistreerd op formulieren, kaarten
en overzichten en levert hiervan periodiek informatie
aan ten behoeve van rapportages. Hierbij houdt je het
archief en het archiveringssysteem up-to-date. Je
draagt zorg voor de organisatie van vergaderingen en
besprekingen en notuleert waar nodig. Je bent het
aanspreekpunt over administratief organisatorische
aangelegenheden hieromtrent. Tot slot verricht je
bestellingen voor de afdeling en hebt hierbij contact
met leveranciers over offertes, levertijden en dergelijke.
De bestelde kantoorbenodigdheden worden door jou
verstrekt aan de medewerkers.

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?
Je hebt een relevante SBO opleiding (minimaal niveau
4) bijvoorbeeld Secretarieel Administratief Medewerker
en ervaring in een vergelijkbare functie. Je beheerst de
Nederlandse en Papiamentse taal in woord en
geschrift. Je bent integer, efficiënt, samenwerkings- en
resultaatgericht, besluitvaardig en je gaat voor kwaliteit.

WAT BIEDEN WIJ
Het salaris bedraagt min. $ 1.119,- (aanloopschaal 3)
en max. $ 1.806,- (functieschaal 4).

GEINTERESSEERD?
Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel
kan je contact opnemen met de heer Peter Silberie tel.
717 2270.
Je sollicitatie en C.V. kun je uiterlijk 23 april 2018
richten aan het Bestuurscollege van Openbaar
Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina
Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur
ontvangen wij uw sollicitatie per email:
personeelszaken@bonairegov.com

Peter Silberie

Ina Garretsen

Onderafdelingshoofd Indebon

Beleidsadviseur P&O

