VACATURE

BIA

Flamingo International Airport is de belangrijkste toegangspoort van Bonaire voor de inwoners, de economie en
voor het toerisme. De organisatie Bonaire International Airport (BIA N.V.) is verantwoordelijk voor het beheer en de
exploitatie van de luchthaven.

TECHNICIAN
Wij zijn opzoek naar Technicians op het gebied van
Elektrotechniek & Koeltechniek, Werktuigbouwkunde
& Loodgieterswerk, Bouwkunde. Als Technician zorg je
het de voorbereiding en uitvoeren van onderhouds- en
storingswerkzaamheden aan technische installaties
en infrastructuur op de luchthaven, zodanig dat deze
optimaal en op een veilige en betrouwbare manier
beschikbaar zijn en voldaan wordt aan geldende
voorschriften en procedures conform internationale en
nationale wet- en regelgeving.
Je bevind je in een dynamische werkomgeving waar
iedere dag nieuwe uitdagingen ontstaan. Je hebt oog voor
kwaliteit en de klantbeleving waardoor je ervoor zorgt dat
alles in een goede staat van onderhoud verkeert.
Werken op onze luchthaven betekent veel
samenwerking met de andere afdelingen om de
gezamenlijke doelstelling te behalen. Door de
dynamiek en ontwikkelingen op de luchthaven is en
blijven de werkzaamheden uitdagend en afwisselend.

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau, of daarmee gelijk te
stellen onderwijs, met een technische opleiding
in Werktuigbouw, Elektrotechniek, Bouwkunde of
een gelijkwaardige technische opleiding of door
aantoonbare werkervaring verkregen.
• Enige jaren werkervaring in soortgelijke functie.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
in het Nederlands of Papiaments of Engels. Spaans
is een pré.
• Rijbewijs Categorie B.
• Nooit in aanraking geweest met de justitie vanwege
overtreding van de wet.
Wij bieden een boeiende en uitdagende functie binnen
een interessante organisatie met een hecht team
en prettige werksfeer. De salariëring is conform de
functiewaardering schaal 5 ($ 1.501, - $ 2.079,-)
en aangevuld met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden conform de lopende CAO.
Pensioenverzekering bij Pensioenfonds Caribisch
Nederland (PCN).

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met mevrouw Josephien Rosens, Manager Maintenance
Airside: +599 701-9767. Uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV kunt u vóór 26 november 2022 bij Bonaire
International Airport indienen of per e-mail verzenden naar vanessa.tunk@bonaire-airport.com.
Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een lokale arbeidskracht.
Een antecedenten onderzoek en medische keuring maken deel uit van de selectieprocedure.

www.bonaireinternationalairport.com

