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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.

Technicus
Als Bouwkundig Technicus/Timmerman zorg je voor 
de voorbereiding en uitvoering van onderhouds- en 
storingswerkzaamheden aan de gebouwen en de 
infrastructuur van de luchthaven. Je bent verantwoordelijk 
voor het voorbereiden (planning en materiaal), 
construeren, plaatsen, monteren, schilderen en repareren 
van de bouwkundige delen. 

Het werk wordt optimaal uitgevoerd zodat er voldaan 
wordt aan de geldende voorschriften en procedures 
volgens 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 lucht-
haven zijn de werkzaamheden uitdagend en afwisselend. 

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau, met een technische 

opleiding in Bouwkunde of een gelijkwaardige 
technische opleiding of door aantoonbare 
werkervaring verkregen.

• Zelfstandig kunnen voorbereiden en uitvoeren van 
bouwkundige werkzaamheden. 

• Enige jaren werkervaring in soortgelijke functie.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in 

het Nederlands of Papiaments of Engels. 
• 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.

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 6 februari 2023 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.

VOOR ONZE AFDELING MAINTENANCE  ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

BOUWKUNDIG TECHNICUS


