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Max. Schaal 13
Het Ministerie van Algemene Zaken draagt zorg voor de kwaliteit van de rechtstaat, optimale interne en externe communicatie, duurzame 
koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen, versterking van de nationale identiteit en waarborging van de nationale veiligheid.

Het Ministerie van Algemene Zaken wil haar missie realiseren door o.a.:
• het bevorderen van synergie tussen de ministeries en de uitwisseling van informatie binnen de overheid en naar buiten toe optimaal te

verzorgen;
• het naleven van gemaakte afspraken, actief lobbyen en deelname aan internationale overleg activiteiten;
• het vertegenwoordigen van het land Curaçao binnen het Koninkrijk, regionaal en internationaal.

DE ORGANISATIE 
De Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) behartigt de buitenlandse belangen van het Land Curaçao op het gebied van 
internationale betrekkingen, verdragen, consulaire zaken en protocollaire aangelegenheden. De organisatie volgt relevante 
(inter)nationale ontwikkelingen en anticipeert op mogelijke gevolgen hiervan voor het Land. De diversiteit in stakeholders 
zorgt voor een dynamisch en uitdagend speelveld. Synergie creëren, bruggen slaan en investeren in duurzame relaties op 
(inter)nationaal terrein zijn cruciaal voor de organisatie om succesvol te zijn. Op dit moment is de organisatie op zoek naar 
talentvolle en gepassioneerde beleidsmedewerkers die op zoek zijn naar een baan met inhoudelijke uitdaging. 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je behartigt de belangen van Curaçao met derde landen en bij internationale organisaties.
• Je adviseert zelfstandig over internationale juridische vraagstukken en over verdragen.
• Je stelt mensenrechtenrapportages op en vertegenwoordigt Curaçao bij mensenrechtencomités.
• Je houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek verkeer en consulaire 

betrekkingen en coördineert de protocollaire bijstand van inkomende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders.
• Je adviseert zelfstandig over en coördineert de bemiddeling bij consulaire en visa aangelegenheden.
• Je verstrekt informatie aan en onderhoudt contacten met alle partners binnen het Koninkrijk.
• Je ondersteunt regeringsdelegaties naar het buitenland en adviseert de regering en bewindspersonen over (strategische) 

internationale vraagstukken en ontwikkelingen.
• Je bewaakt de eenheid van het buitenlandsbeleid binnen het gehele Koninkrijk.

JOUW PROFIEL
• Je hebt een afgeronde relevante (juridische) academische opleiding;
• Aangevuld met 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare positie;
• Je bent internationaal georiënteerd met kennis van de Curaçaose samenleving in lokale en internationale politieke context;
• Je bent een uitstekende “communicator”, een gedreven bruggenbouwer met een diplomatieke aanpak;
• Je bent een creatieve netwerker, in zowel de lokale context als internationale setting;
• Je beschikt over een scherp strategisch en analytisch vermogen;
• Je hebt een goede beheersing van het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans;
• Je hebt uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

COMPETENTIES
• Je bent van nature een daadkrachtige, zelfstandig en besluitvaardig persoon;
• Je bent pragmatisch, weet het initiatief te nemen en bent resultaatgericht;
• Je hebt een brede belangstelling en bent bereid je te verdiepen in de verschillende dossiers waar jij verantwoordelijk voor

bent;
• Je kunt goed omgaan met een omgeving waar snel, op nieuwe onverwachte ontwikkelingen ingespeeld moet worden;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je kunt goed samenwerken;
• Je bent stressbestendig en je kunt onder (hoge) druk presteren, je bent daarbij in staat onderscheid te maken tussen

hoofd- en bijzaken;
• Je	bent	flexibel	en	bereid	om	in	te	springen	buiten	je	eigen	takenpakket	als	dat	nodig	is.

SOLLICITEREN
Mail je brief, vergezeld van een curriculum vitae, uiterlijk 25 januari 2023 naar az-hr@gobiernu.cw onder vermelding van 
sollicitatie naar de functie van Beleidsmedewerker-C_DBB.

Een antecedentenonderzoek, medische keuring en assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure. 
Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden ingeschaald. Voorts zijn de 
gangbare rechtspositieregelingen van de Overheid van Curaçao van toepassing.
Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. 
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