
Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA)  
De Stichting streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en 

plantensoorten in ons natuurgebied te beschermen en voor toekomstige 

generaties te behouden.  

We zetten ons ook in voor het behoud van ons culturele erfgoed binnen het 

Park. 

Na “conservation” is “education” een hoofdtaak. We willen optimaal 
informatie verstrekken aan de Arubaanse gemeenschap en bezoekende 
toeristen.  

 
Samen met anderen willen we bouwen aan een toekomst waarin mens en natuur in harmonie leven.  
Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen 
zonder schade aan natuur en milieu. 
We ambiëren een Aruba als koploper op het gebied van natuurbehoud, zowel binnen het Caribisch 
gebied als daarbuiten. 
 

Om onze organisatie op een professionele wijze verder te ontwikkelen en uit te bouwen, zijn we op zoek 

naar een: 

 

Finance Administrator (M/V) - 40 uur per week 
 

Taken en verantwoordelijkheden, o.a.: 
 
 Je ondersteunt de Finance Manager met een professioneel en accurate financiële administratie 

(crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, grootboek). 
 Onder leiding van de Finance Manager zorg je voor een zo goed mogelijke inrichting van de 

administratie en de administratieve processen. 
 Je controleert cijfers, boekingen en documenten op correcte invoer, wiskundige nauwkeurigheid, en 

juiste codering.  
 Je werkt met computers met boekhoudkundige software om informatie bij te houden, op te slaan 

en te analyseren. 
 Je debiteert, crediteert, en totaliseert rekeningen in computerspreadsheets en databanken, met 

behulp van gespecialiseerde boekhoudkundige software. 
 Je classificeert, rapporteert en vat numerieke en financiële data samen om financiële verslagen 

samen te stellen en bij te houden, met gebruik van kasboeken, registers of computers. 
 Je berekent, maakt en verstuurt rekeningen, facturen, boekhoudstaten en andere financiële 

rekeningen volgens geijkte procedures. 
 Je verzamelt statistische, financiële, boekhoudkundige of auditrapporten en -tabellen, met 

betrekking tot zaken zoals betalingsbewijzen, uitgaven en winst en verlies. 
 Je codeert documenten volgens gepaste procedures. 
 Je bestudeert digitale financiële informatie om algemene vragen en vragen over specifieke 

rekeningen te beantwoorden. 
 
Wat vragen wij: 
Je hebt een financieel administratieve MBO opleiding op niveau 3 of 4 voltooid en enkele jaren 
werkervaring in een dergelijke functie. Je staat stevig in je schoenen en blijft overeind in een complexe 
organisatie. Je bent een proactieve en zelfstandige werker, die tegelijkertijd collegiaal is en ook in 
teamverband kan werken.  



Uiteraard ben je cijfermatig sterk en nauwkeurig. Maar je bent ook leergierig, dienstverlenend en 
communicatief; je verdiept je graag verder in zaken en bent ‘klantvriendelijk’.  
 
 
Verder dien je aan de volgende eisen te voldoen:  

 Je bent integer en heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je hebt een goede beheersing (zowel mondeling als schriftelijk) van de talen Papiamento, 
Nederlands en Engels 

 Overige competenties: Dienstverlenend, Inzet tonen, Overzicht bewaren, Zelfstandig  
 
Wat bieden wij: 
Het Parke Nacional Arikok is een dynamische organisatie met een informele sfeer. We bieden je een 
baan met veel verantwoordelijkheid en uitdaging op een van de mooiste plekken op Aruba. Ons werk 
vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke 
ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit 
zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief. 
 
Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de regelingen zoals die zijn vastgesteld 
voor het Parke Nacional Arikok, en is afhankelijk van ervaring en opleiding.  
 
Sollicitaties:  
Schriftelijke sollicitaties (CV en motivatiebrief) met daarbij een pasfoto, kopieën van relevante diploma's 
en referenties kunnen tot uiterlijk 1 maart 2017 worden gericht:  
 
Parke Nacional Arikok  
t.a.v. Mw. A. Powell, HR Manager  
San Fuego #70 
Aruba 
 
Solliciteren kan ook digitaal via a.powell@arubanationalpark.org 
Inlichtingen over de functie zijn verkrijgbaar bij Avonda Powell, tel.: 5851234 ext. 226  
 
Psychologische Test:  
Een psychologische test maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. 
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