
 
                                                         Vacature 
 
 
De organisatie 
De Fundashon Kwido pa Personanan Desabilita (FKPD) is een zorginstelling voor mensen met 
een verstandelijk c.q. fysieke beperking op Bonaire. FKPD telt 60 medewerkers en 85 cliënten 
verdeeld over verschillende afdelingen. 
De instelling omvat onder meer een activiteitencentrum, woonvoorzieningen, waaronder 2 
trainingshuizen voor LVB’ers en een dagbesteding voor kinderen, volwassen en een 
naschoolde opvang voor kinderen. 
 
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar dynamische  

BEGELEIDER (M/V) 

1 fte 

Functie 

Het creëren en continueren van een bijdrage aan de zorg en ondersteuning bij de dagelijkse 
activiteiten van de verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, binnen de kaders van het 
vastgesteld beleid, waarbij zelfredzaamheid een hoge prioriteit geniet.  

 

De functie-eisen: 

 In het bezit zijn van een diploma MBO – Verpleegkunde niveau 4 en/of MBO - Verzorgende 
 niveau 3. 
 Relevante werkervaring in de zorg is een vereiste  
 Verrichten van verzorgende - en verpleegkundige handelingen ter ondersteuning van 

het genezingsproces. 
 Affiniteit voor de doelgroep verstandelijk gehandicapte personen. 
 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 
 Flexibel inzetbaar kunnen zijn. 
 Stressbestendig zijn. 
 Kunnen omgaan met agressie en conflicten 
 Bereid zijn om bijscholingsprogramma’s te volgen. 
 In het bezit zijn van een geldig rijbewijs (B). 
 Kennis van papiamentu is een prioriteit 
 In het bezit zijn van diploma reddend zwemmen. 
 In het bezit zijn van EHBO diploma  
 VOG is verplicht 

 
Wat bieden wij: 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO FKPD.  
 Het salaris is afhankelijk van (werk)ervaring en opleiding.  
 Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantietoelage en eindejaarsuitkering 
 De arbeidsovereenkomst wordt in de eerste instantie voor 1 jaar geboden met de intentie 

deze daarna te verlengen. 
 Indien van toepassing, wordt in samenspraak met het FKPD een vergoeding toegekend 

voor de overtocht.  

 

Procedure: 

Belangstellenden kunnen reageren tot en met 11 februari 2023. De sollicitatie (motivatiebrief 
en CV in één document) kan verstuurd worden naar het volgende e-mailadres: afdeling HR,  
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Carla 
Ramkhelawan, manager Zorg, carla.ramkhelawan@fkpd.org  
 


