Gobièrnu di Kòrsou

INTERNE EN EXTERNE VACATURE
Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, verder te noemen VVRP, is verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling
van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning waarbij veilig en schoon centraal staan.
De Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) binnen de sector Verkeer en Vervoer van het ministerie heeft tot taak een doelmatige
en effectieve beleidsuitvoering met betrekking tot burgerluchtvaart te realiseren. CBA is verantwoordelijk voor de veiligheid en de
beveiliging van de burgerluchtvaart.
CBA is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

Inspecteur Flight Operations

Handhaving & Toezicht Specialist C | Schaal 14
DE FUNCTIE

De Inspecteur Flight Operation opereert met twee collega’s in het Team Operaties en rapporteert aan de Director Safety and
Security Inspectorate.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
•
•
•
•

Je houdt toezicht op en zorgt voor handhaving van (inter)nationale voorschriften en standaarden op het gebied van
veiligheid in de luchtvaart, door het verrichten van audits en inspecties op alle luchtvaartmaatschappijen die in het
Curaçaose luchtruim opereren;
Je draagt zorg voor het certificeren van binnenlandse luchtvaartmaatschappijen en de voorbereiding van
vergunningverleningen en/of certificering en/of registratie;
Je voert uit en monitort  flight en flight simulator checks ten bate van de uitgifte en hernieuwing van pilot licenses,
instrument flying kwalificaties en type ratings;
Je onderzoekt incidenten c.q ongelukken, waarbij civiele luchtvaartuigen betrokken zijn, zowel in Curacao als van op
Curacao geregistreerde luchtvaartuigen;
Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en verdere ontwikkeling van het luchtvaartbeleid en operating regulations op
bovengenoemde terreinen.

JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een geldige Airline Transport Pilot License (ATPL), alsmede tenminste één type rating op een
groot turboprop vliegtuigtype, danwel turbojet vliegtuigtype, alsmede class ratings op single en multi-engine vliegtuigen;
Je hebt vijf (5) jaar ervaring als civiel of militair piloot, waarvan minimaal 2000 uur pilot-in-command (PIC) van een groot
civiel of militair vliegtuig;
Je hebt vijf (5) jaar ervaring in een luchtvaartbedrijf in een managementpositie, belast met de ontwikkeling en invoering
van operating standards en procedures, operations handboeken en instrument check pilot kwalificaties;
Je bent vlucht instructeur en houder van instrument check pilot kwalificaties;
Je hebt tenminste een voorgezette opleiding (HBO) afgerond c.q. een vergelijkbaar denk en werk niveau.
Je hebt kennis van en ervaring met ontwikkelingen op nationale en internationale Luchtvaart
wetgeving met name ten aanzien van de bepalingen in Annex 1 en 6 en 19 bij het Verdrag van Chicago;
Je hebt kennis van toezichthoudings, het certificerings- en opsporingsprocessen en procedures;
Je beschikt over basiskennis van het concept Safety Management System;
Je kan handelen met een hoge mate van integriteit, onpartijdig zijn in het uitvoeren van de taken en bevoegdheden;
Je bent bereid trainingen te volgen om op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op onderhavige toezicht
terreinen.

COMPETENTIES
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een scherp analytisch vermogen;
Je bent een team player;
Je bent professioneel, respectvol en diplomatiek ;
Je bent gedisciplineerd, betrouwbaar en van onberispelijk gedrag;
Je hebt een goede beheersing van Nederlands en Engels, in woord en geschrift;
Beheersing van de Spaanse taal en Papiamento is een pre.
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SOLLICITEREN
U kunt uw motivatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae uiterlijk 15 augustus 2022 richten aan de heer D.E. Puriël, SecretarisGeneraal van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, p/a Berg Arrarat, Perceel C, Curaçao.
Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie via e-mail: hrm.vvrp@gobiernu.cw onder vermelding van vacature CBA-OPS.
Voor meer informatie over deze functie, kan contact worden opgenomen met het hoofd van de afdeling Safety & Security Inspectorate,
de heer L.A. Laplace op telefoonnummer +5999 839-3319 of per e-mail civilair@gobiernu.cw.
Een interview, medische keuring en een assessment maken deel uit van de selectieprocedure. Aangezien het een functie betreft die een
hoog gehalte van luchtvaartveiligheid en beveiliging betreft, zal er tevens een uitgebreid antecedenten onderzoek plaats vinden.
De overheid van Curaçao biedt een uitdagende werkkring met collega’s die hun bijdrage willen leveren aan nieuwe ontwikkelingen.

