
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 Manager (M/V) - 40 uur per week 
 

Taken en verantwoordelijkheden, o.a.: 

 Je ondersteunt de Park Manager met een professioneel en accurate financiële administratie 
(crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, grootboek). 

 Je geeft leiding aan medewerkers van de administratieve afdeling. 

 Samen met je team zorg je voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en de 
administratieve processen. 

 Je onderhoudt relaties met externe partijen, zoals de overheid, accountants, banken, klanten en 
leveranciers. 

 Je controleert de (kwaliteit van de) administratieve organisatie en het financieel proces.  

 Je zorgt aan het eind van een verslagperiode voor onderlinge afstemming tussen de diverse 
deeladministraties. 

 Je maakt analyses en rapporten voor de Park Manager en afdelingshoofden. 

 Je helpt bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen, of verzorgt deze zelfstandig. 

 Je overziet het proces van planning en control, en informeert (tijdig en proactief) en adviseert 
de Park Manager en controller bij financieel-administratieve vragen en problemen en bij het te 
voeren beleid. 

 Je helpt bij de projectadministratie van de verschillende afdelingshoofden of verzorgt deze 
zelfstandig. 

 Je brengt subsidiestromen in kaart en signaleert financieringsmogelijkheden, zodat er tijdig 
voldoende geld en middelen beschikbaar zijn (beschikbare budgetten).  

 Je signaleert kansen voor fondsenwerving en biedt ondersteuning bij het binnenhalen hiervan. 

 Dit alles in overleg met en na goedkeuring van de Park Manager, aan wie je direct rapporteert. 
 
Wat vragen wij: 
Je hebt een relevante opleiding op minstens HBO niveau voltooid en minimaal 4 jaar werkervaring in 
een dergelijke functie. Je staat stevig in je schoenen en blijft overeind in een complexe organisatie.  
Je bent als Finance Manager een administratief specialist, maar wel een met leidinggevende kwaliteiten. 
Je functie vereist een hoge mate van zelfstandigheid; je bent immers verantwoordelijk voor het 



functioneren van de afdeling en het proactief en tijdig opleveren van administratieve informatie die van 
levensbelang is voor de organisatie. Je werkt resultaatgericht en tijdgebonden. Je staat bekend als een 
nauwgezet en proactieve leidinggevende, die goed kan plannen en organiseren.  
 
Uiteraard heb je een uitstekend financieel bewustzijn en cijfermatig inzicht met daarbij een goed 
ontwikkeld analytisch denkvermogen. Je moet ook inzicht hebben in de betekenis van die cijfers en 
kunnen inschatten hoe betrouwbaar ze zijn. Ook heb je kennis van diverse computerprogramma’s en 
boekhoudsystemen nodig. 
 
Cijferkennis alleen is niet voldoende: tact en mensenkennis zijn ook vereist. Je geeft immers leiding aan 
administratief medewerkers en boekhouders en zorgt ervoor dat ze goed en gemotiveerd hun werk 
doen zodat alle gegevens op tijd en op de juiste manier geadministreerd worden. 
Ook ben je het aanspreekpunt voor de Park Manager en onderhoud je relaties met externe partijen, 
zoals de overheid, accountants, banken, klanten en leveranciers. Je beschikt over uitstekende 
communicatievaardigheden. 
 
Verder dien je aan de volgende eisen te voldoen:  

 Je bent integer, collegiaal, een teamspeler 

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

 Overige competenties: Organiseren, Anticiperen, Overzicht bewaren 
 
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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