
 
 
 
 
 

CU ORGUYO NA DEFENSA DI ARUBA  
 

 

SOLLICITEER NU ! 
 
 

Voor het beroep als militair van Aruba (ARUMIL) kies jij voor stabiliteit, veiligheid en voor de kernwaarden:  

DISCIPLINE, BETROUWBAARHEID EN VERBONDENHEID.  
 

Taken: 
Je voert op land en op zee, in normale en onder zware omstandigheden, jouw taken uit. 
Dit doe je indivitueel of in groepsverband. Jouw hoofdtaken zijn: 

 het uitvoeren van operationele militaire taken; 

 het gezamenlijk oefenen en/of inzet met defensieonderdelen in het Caribisch gebied,  
 Korps Politie Aruba en overige veiligheidspartners; 

 het leveren van militaire bijstand;   

 het bewaken en beveiligen van defensiegebouwen en terreinen op Aruba; 

 het uitvoeren van ceremoniële taken;    

 het verrichten van diverse militaire werkzaamheden bij de Marinierskazerne Savaneta; 

 het ondersteunen van het Sociaal Vormingstraject (SVT).  
 

Toelatingseisen: 

 je bent van het mannelijk geslacht; 

 bij start van de opleiding ben je niet jonger dan 18 en niet ouder dan 24 jaar;  

 je staat ingeschreven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister als 
ingezetene van Aruba; 

 je hebt de Nederlandse nationaliteit;  

 je bezit minimaal het EPB-doorstroom diploma of een gelijkwaardige opleiding.  
Examenkandidaten in het huidige schooljaar kunnen ook solliciteren. 
Verder kunnen kandidaten met een HAVO-diploma of een MBO-diploma niveau 4 zich  
tevens aanmelden voor de officiersopleiding; 

 je hebt een goede fysieke en mentale conditie en kan zwemmen. Dit zal middels een medisch en psychologisch  
onderzoek, alsmede een sport- en zwemtest worden bepaald;  

 je bent stressbestendig, hebt zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en je beschikt over goede sociale vaardigheden;   

 je beheerst de Nederlandse en Papiamentse taal zowel mondeling als schriftelijk. Dit wordt middels een taaltest bepaald;  

 je dient een recente verklaring omtrent het gedrag van het Openbaar Ministerie Aruba te overleggen. 
 

Geschiktheid voor het beroep militair van Aruba zal door een selectiecommissie worden vastgesteld. 
 

Rechtspositie: 

 de Dienstplichtverordening van Aruba en andere vigerende rechtspositieregelingen zijn voor de ARUMIL van toepassing; 

 de opleiding vindt plaats op Curaçao en Aruba voor een totale duur van ongeveer 11 maanden (inclusief verlof) en bestaat 
uit de volgende onderdelen:  

 elementaire militaire vorming voor de duur van 3,5 maanden; 

 gevechtsopleiding voor de duur van 3,5 maanden; 

 bewaking- en beveiligingopleiding voor de duur van 3 maanden. 
U kunt onder voorbehoud een keer per maand in het weekend, uw familie op Aruba bezoeken. Ook kunt u onder 
voorbehoud voor de verlofperiodes naar Aruba (kosten defensie); 

 Salaris van de Arumil is conform de Bezoldigingsregeling Aruba;  

 na het met gunstig resultaat afronden van de opleiding volgt een contract met het Land Aruba voor een maximale duur  
van 4 jaar. Dit contract kan op grond van goed functioneren verlengd worden tot de maximale leeftijd van 30 jaar; 

 uitstromend personeel kan in aanmerking komen voor een outplacementtraject voor plaatsingsmogelijkheid bij een 
executieve overheidsdienst of bemiddeling voor een baan in de commerciële sector. Overgang naar een andere defensie 
onderdeel in Nederland is ook mogelijk.  

 

Sollicitatie en inlichtingen: 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.czmcarib.com of op de Facebook pagina Defensie Caribisch Gebied. 
Het sollicitatieformulier met kopie van diploma’s, certificaten kan je opsturen naar het emailadres: Werving.Arumil@mindef.nl 
 

http://www.czmcarib.com/
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