
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. 

De Directie Communicatie & Voorlichting van de Curaçaose overheid is een organisatie die werkt temidden van een constante dynamiek. 
Het team maakt zich er niet druk om dat ze geregeld meer doen en geven dan waarvoor ze betaald worden. Bij C&V staan creativiteit, 
een open mindset, een drang naar constante ontwikkeling in nieuwe methodieken en systemen en de behoefte om steeds on-top-of-
things te zijn centraal. Communicatie & Voorlichting is de professioneel ingerichte Directie die verantwoordelijk is voor de strategische en 
tactische visie van de overheid op het inlichten, voorlichten en betrekken van de gemeenschap, en daar ook (mede) uitvoering aan geeft. 

Wij zijn op zoek naar een dynamische collega voor de functie:

Media Relations Manager (1 fte)
Medewerker Communicatie-D 
max. Schaal 10

DE FUNCTIE
Als Media Relations Manager ben je in staat te identificeren wat de verschillende media en hun doelgroepen aanspreekt 
en hoe je met hen optimaal kunt samenwerken. Je bent belast met het leveren van tactische en strategische (advies)
producten en/of het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid in relatie tot de media en specifiek de pers. Zo ben je 
medeverantwoordelijk voor het goed verloop van de organisatie en productie van de persconferenties van de Raad van 
Ministers en andere mediaproducties. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de coördinatie van audiovisuele en grafische 
campagnes die vanuit Communicatie & Voorlichting worden gemaakt.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je bouwt verder en onderhoudt goede relaties met een uitgebreid pers- & media netwerk en vangt op en handelt 

media- en persvragen af;
• Je fungeert als MC of moderator tijdens overheidsevenementen (waar nodig);
• Je coördineert de voorbereiding en uitvoering van de persconferenties van de Raad van Ministers en/of de

Minister-President, samen met het productieteam inclusief uitnodigingen sturen naar de pers en het begeleiden
van de aanwezigheid van persvertegenwoordigers;

• Je adviseert over de communicatieve aanpak van Communicatie & Voorlichting op basis van data-analyse van de online 
‘trending topics’ en op basis van overleg met o.a. de redactie manager, de accountmanagers, de digital content 
manager over anderszins actuele onderwerpen;

• Je analyseert mediaonderzoeken en rapporteert hierover;
• Je coördineert de productie van audiovisuele en grafische producten; scripts maakt samen met de Redactie Manager;
• Je bereidt voor, voert uit en beheert de prijs- en plaatsingsstrategie van audiovisuele en grafische campagnes;
• Stakeholdersanalyses maken in samenwerking met de beleidsmedewerkers communicatie;
• Social mediabeleid maken in samenwerking met de beleidsmedewerkers en digital content manager;
• Je begeleidt stagiaires;
• Je neemt deel in het communicatieteam dat onderdeel is van de Rampenbestrijdingsorganisatie;

JOUW PROFIEL
• Je hebt een afgeronde relevante HBO–opleiding;
• Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Je beschikt over een uitstekende beheersing van het Papiaments, Nederlands en Engels, zowel in geschreven vorm als

mondeling. Spaans is een pré;
• Je hebt  ervaring  met de nieuwste monitoring tools, content managementsystemen, audiovisuele tools en Google-,

MS- en Adobe-applicaties;
• Je hebt kennis van de wereld van mediaproducties;
• Je hebt kennis van het politieke speelveld en weet hoe om te gaan met politieke gevoeligheden.
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JOUW COMPETENTIES
• Je bent geloofwaardig en overtuigend, zowel binnen de overheid, bij bestuurders als extern bij de pers;
• Ja kan goed presenteren en/of modereren voor de camera, bij een persconferentie of voor een groter publiek;
• Je beschikt  over interpersoonlijke vaardigheden om effectief op te treden tijdens moeilijke situaties;
• Je hebt aandacht voor details en voor diepgang met behulp van onderzoek naar de onderwerpen waarover gecommuniceerd wordt;
• Je dient multifunctioneel en flexibel inzetbaar te zijn en absoluut geen 8-5 mentaliteit hebben;
• Je geeft  leiding aan een team en waar nodig knopen kunnen doorhakken;
• Je gaat goed om met druk en soms erg korte en/of wisselende deadlines halen;
• Je bent open voor het volgen van opleidingen voor verdere professionele ontwikkeling;
• Je beschikt over een hoge mate van creativiteit, werkt goed in teamverband, geeft advies (zowel mondeling als schriftelijk);
• Je kan zelfstandig werkwen en werkzaamheden plannen;
• Je hebt een professionele houding.

SOLLICITEREN:
Mail je sollicitatiebrief vergezeld van een recent curriculum vitea, uiterlijk 28 september 2022 naar az-hr@gobiernu.cw t.a.v 
dhr. Maharo Isenia, Directeur Directie Communicatie en Voorlichting, onder vermelding van “Sollicitatie Media Relations Manager”.

Een antecedentenonderzoek en medische keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante 
werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden ingeschaald.
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