
 
 

 

Vacature 
 

Bonaire International Airport N.V. is verantwoordelijk voor het beheer van de Flamingo 
Luchthaven. De luchthaven staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de uitvoering 
van grote onderhoudsprojecten en de ontwikkeling van het masterplan.  
Het zorgdragen voor een goed financieel beheer is één van de belangrijkste taken van 
BIA N.V. 

Wij zijn op zoek naar: 
 

Senior Financial Administrator (m/v) 
 

De Senior Financial Administrator draagt zorg voor het zelfstandig verzamelen, 
verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van periodieke 
managementinformatie en prognoses. Daarbij worden de financiële risico’s zo goed 
mogelijk beheerst en wordt de forecast van de begroting periodiek in beeld gebracht. 
Ook signaleert u onregelmatigheden in de financiële administratie en rapporteert deze 
aan de Financial Director, danwel direct aan de Chief Executive Officer (CEO).     
 
De enthousiaste professional die wij zoeken heeft een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, is stressbestendig, accuraat en beschikt over een: 

- HBO werk- en denkniveau of daarmee gelijk te stellen onderwijs/opleiding in 
de richting van Financieel-Economische of Bestuurskundig of equivalente 
opleidingsrichting. 

- Tenminste 5 jaar ervaring in het uitoefenen van financiële administratie. 
- Kennis op het gebied van diverse administraties en het betalingsverkeer. 
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en 

Engels. 
- Papiaments en Spaans zijn een pré. 
- Kennis van Microsoft Office 365. 
- Vaardigheid in het interpreteren van financieel-administratieve gegevens. 
- Kennis op het gebied van automatisering van diverse boekhoud pakketten 

(AFAS) en het betalingsverkeer; 
- Is integer en is nooit in contact geweest met de justitie. 

 
Wij bieden een boeiende en uitdagende functie binnen een interessante organisatie 
met een hecht team en prettige werksfeer. De salariëring is conform CAO schaal 9 en 
aangevuld met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met mevrouw Vanessa Tunk, Human 
Resources Manager, telefoonnummer 717-5600 toestelnummer 242. Uw schriftelijke 
sollicitatie inclusief CV kunt u uiterlijk 19 november 2021 bij Bonaire International 
Airport indienen of per e-mail verzenden naar vanessa.tunk@bonaire-airport.com. Een 
antecedenten onderzoek, psychologische test en medische keuring maken deel uit van 
de selectieprocedure. 
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