
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de SEPB is op zoek naar een ervaren  
 

Directeur Financiën en Facilitaire Zaken  
 
Het bestuur is het bevoegd gezag van de SEPB. Het betreft een nieuwe functie in een organisatie die bijna 25 jaar 
bestaat met als primaire doelstelling kwalitatief beroepsonderwijs bieden aan onze leerlingen. De directeur FFZ verricht 
de werkzaamheden vanuit het kantoor van de SEPB.  
De taken en verantwoordelijkheden zijn:  
Financien: 
- leiding aan financieel medewerker SEPB en indirect (functioneel) aan financieel medewerkers op de scholen 
- verantwoordelijk voor diverse rapportages intern en extern 
- toezicht, controle en fiattering financiële administratie, salarisadministratie, rapportages 
- verantwoordelijk voor totstandkoming van een correcte begroting, jaarverslag en budgetbeheer van SEPB en scholen 
Facilitaire zaken: 
- toewerken naar een centrale inkoop in overleg met directeuren van de scholen 
- procedures en uitvoering m.b.t. aanbesteding, offertetrajecten, onderhoudscontracten 
- samen met de locatiedirecteuren zorgen voor optimaal gebruik (benutting), onderhoud e.d. van de panden en andere 
faciliteiten in eigendom of in beheer van de SEPB 
- advies aan het bestuur over inkoopprocedure, grote uitgaven, contractafsluiting 
Algemeen: 
- voortdurend toezicht op en bewaking van naleving van vastgesteld (financieel) beleid en afgesproken procedures 
- regelmatig overleg met het bestuur en overleg met schooldirecteuren 
- neemt de taken van directeur onderwijs SEPB waar bij diens ontstentenis 
- rapporteert  aan bestuur, i.c. penningmeester 
 
Functie-vereisten: 
- opleiding minimaal HBO-niveau, gericht op financieel management en facilitaire zaken 
- ruime ervaring in een (indirect) leidinggevende functie, uitmuntende "people skills" 
- minimaal 5 jaar ervaring in financieel management 
- kunnen werken met begrotingen, budgetten en inzicht in financiën 
- inventief in het aanboren van extra inkomstenbronnen ter waarborging van 
- analytisch, accuraat, overtuigend, communicatief sterk en besluitvaardig 
- de Nederlandse nationaliteit  
- uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in Papiamento en Nederlands  
 
Procedure: Een assessment kan een onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Arbeidsvoorwaarden: De bezoldiging verloopt volgens de normen en voorschriften van de subsidiënt/Land Aruba, zoals 
beschreven in de bezoldigingsregels voor ambtenaren. 
 
Voor algemene informatie kunt u onze website www.epbaruba.com raadplegen. Voor aanvullende vragen over de 
functie kunt u contact opnemen met de waarnemend directeur van de SEPB op telefoon 585 7780. Schriftelijke 
sollicitaties met CV kunt u voor 7 januari 2019 richten aan:  Het bestuur van de SEPB, Byronstraat 2A, Oranjestad, Aruba, 
e-mail h.bosma@sepb.aw  

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) heeft het beheer en management 
van het Lager Beroepsonderwijs op Aruba onder zich. De SEPB stelt zich ten doel 
om leerlingen, ongeacht hun geloofs-overtuiging, beroepsvorming en algemene 
vorming aan te bieden. Tot de Stichting behoren twee EPB-scholen, gevestigd te 
Oranjestad en San Nicolas, met in totaal circa 1600 leerlingen. Binnen de SEPB 
werken circa 160 docenten en 30 onderwijsondersteunende medewerkers. 

 


