
Fundacion Cas pa Comunidad Arubano, is een stichting die ten doel heeft in het belang van de 
volkshuisvesting en wijkvoorziening werkzaam te zijn in Aruba. Om haar doelstellingen te bereiken 
voert FCCA multidisciplinaire bedrijfsactiviteiten bestaande uit een hypotheekbank, verhuur van 
woningen en woonwijk projectontwikkeling.

FCCA heeft momenteel een vacature voor:

Marketing en Communicatie Functionaris
Wat houdt deze functie in?
Als Marketing en Communicatie Functionaris ben jij verantwoordelijk voor het op een consistente 
manier verschaffen van correcte, tijdige en relevante informatie naar de interne en externe 
doelgroepen van FCCA, conform FCCA-huisstijl en richtlijnen. Je waarborgt een goed imago van FCCA, 
en ook de creatie en het in stand houden van een “corporate identity”.

Voornaamste verantwoordelijkheden:
• Ontwikkelt en bewaakt het marketing- en communicatiebeleid en plan;
• De positionering, programmering en promotie van FCCA;
• Leidt marketingcampagnes en werkt samen met interne en externe teams om de marketing-  
   inspanningen te stimuleren;
• Coördineert en verzorgt de interne- en externe communicatie en adviseert de directie hierover;
• Profileert FCCA via actieve promotieactiviteiten, zowel online (social media) als offline;
• Voert en coördineert analyses en (markt)onderzoeken uit.

Functie vereisten:
• Hbo-opleiding marketing en communicatie of vergelijkbaar opleidings- en kennisniveau;
• Ruime kennis en ervaring in marketing- en communicatie, organisatieontwikkeling, en het initiëren  
   en realiseren van veranderingsprocessen;
• Ruime ervaring als strategische marketing en communicatiemanager;
• Beschikt over goede analytisch en goede communicatieve vaardigheden;
• Sterk in projectmatig en planmatig werken;
• Ervaring met het organiseren van evenementen;
• Goede vaardigheid in Nederlands, Engels en Papiamento in spraak en geschrift.

Je past goed in deze functie als je klantgericht bent en een commerciële houding hebt. Je bent creatief 
en beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie en analytische vermogen. Je bent dynamisch, 
innovatief, representatief en kan goed in teamverband werken.

Wij bieden:
Een uitdagende functie in een succesvolle bedrijfsomgeving. Daarnaast een arbeidsovereenkomst 
conform de Arubaanse Wet en een salariëring met goede arbeidsvoorwaarden conform de FCCA-CAO.

Herken jij jezelf in dit profiel?
Stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk 13 november 2022 naar info@fcca.com t.a.v. mevrouw A. van 
Romondt, Hoofd Human Resources. Voor meer informatie kun je bellen op telefoonnummer 522-3284.

Pre-employment integriteitsonderzoek maakt deel uit van de werving en selectieprocedure.
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