
  
De Universiteit van Aruba is een jonge en dynamische universiteit met ruim 600 studenten die in 1988 is opgericht. Sinds haar 
bestaan, is de universiteit niet stil blijven staan en bestaat momenteel uit 4 faculteiten, te weten, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
de Financieel-Economische Faculteit, de Faculty of Hotel and Tourism Management Studies en de Faculty of Arts and Science.  

Wij bieden binnen de FEF hoger economisch onderwijs aan, alsmede toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarin wordt zowel 
Nederlands als Engels gebruikt als instructietaal. Recent zijn wij overgestapt naar de internationaal gangbare major-minor structuur 
en beschikken over de majors Bedrijfseconomie (Accounting & Finance) en Marketing. Hiernaast wordt sinds een aantal jaren de AA-
accountancy opleiding aangeboden en gaan wij komend academiejaar van start met een nieuwe controllersopleiding in 
samenwerking met Nyenrode Business University. Beide post-bachelor-opleidingen zijn sterk gerelateerd aan de beroepspraktijk van 
accountancy en controlling. Met grote passie en verantwoordelijkheid voorzien wij aan de grote behoefte aan economische 
professionals op Aruba, evenals het bieden van een goed basis voor masteropleidingen in het buitenland. 

Het dynamisch team van de FEF bestaat uit 10 vaste docenten, die elk semester versterkt wordt met ongeveer 20 deeltijddocenten. 
Binnen de FEF heerst een goede sfeer waarbij iedereen bijdraagt aan het bieden van onderwijs aan ongeveer 200 studenten per 
academiejaar. Hiernaast wordt geparticipeerd aan projecten en bestuurlijke taken waaronder accreditatie en/ of kwaliteit processen, 
mentorschap en deelname aan examencommissie. Door de aanhoudende groei en de genoemde ontwikkelingen, zijn wij voor de FEF 
per direct op zoek naar een dynamisch en flexibel: 

Bedrijfseconomisch docent(en)  

Ben jij de expert in een van onderstaande profielen en weet jij jouw kennis over te brengen op een manier dat studenten 
enthousiast voor jouw vak worden? Dan ben jij de collega die we zoeken!  

Profiel A: Bedrijfseconomisch docent met werkveld ervaring van management accounting, bij voorkeur met specifieke kennis op 
het gebied van informatiebeheersing en management information systems. 
Profiel B: Bedrijfseconomisch docent met werkveld ervaring van accountancy, bij voorkeur met specifieke kennis op het gebied 
van informatiebeheersing en accounting information systems. 
 
Deze functie vereist: 

 Een voltooide academische graad in/ of gerelateerd aan Bedrijfseconomie, aangevuld met minimaal twee jaar 
onderwijservaring in het hoger onderwijs.  

 Bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs in management accounting respectievelijk financial accounting en in 
het bezit van een eerstegraadsbevoegdheid of BKO-certificering. 

 Ervaring met onderzoek en onderwijsontwikkeling. 
 Affiniteit met ICT en automatisering. 
 Interesse in de bestuurlijke activiteiten van de Faculteit.  
 Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels. 

 
Wij bieden: 

 Een prettige werkomgeving in een kleinschalige instelling die volop in ontwikkeling is en aan de deur staat van 
belangwekkende ontwikkelingen en uitbreidingen o.a. internationalisering. 

 Ontwikkelingsmogelijkheden in onderwijs en onderzoek. 
 De voor de Universiteit van Aruba geldende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 Een fulltime baan. 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten?: 

 Pedagogisch, vak- en didactisch competent 
 Collegiale teamgeest met grote aanpassingsvermogen en flexibele instelling: bereid om in te springen waar en wanneer nodig. 
 Empathisch vermogen om rekening te houden met individuele kenmerken van studenten 
 Probleemoplossend en initiatiefrijk 
 Kwaliteitsverbetering 
 Overtuigingskracht 
 Sterke organisatorische vaardigheden 

 
Geïnteresseerd? Stuur dan snel jouw motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae voor 10 september 2018 naar hrm@ua.aw. 
Informatie over de functie kan worden verkregen bij Joost Jacobs via e-mail joost.jacobs@ua.aw. Meer informatie over de 
Universiteit vind je op www.ua.aw. Een (of meer) sollicitatiegesprek(ken), medische keuring, assessment, verzorgen van een 
proefcollege en een verklaring omtrent gedrag zijn onderdeel van de wervings- en selectieprocedure. 


