
Het Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtige beleid op het gebied van financiën, belastingen en douane om de 
publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig aan te werven en te besteden en om controle uit te oefenen op budgettaire 
zaken. 

De Landsontvanger Curaçao ressorteert onder het Ministerie van Financiën en is belast met het innen van de belastinggelden voor 
het Land Curaçao. Het is een dienstverlenende instantie die op een optimale en klantvriendelijke wijze met overheidsgelden van 
belastingbetalers omgaat. De Landsontvanger Curaçao is op zoek, voor de afdeling Planning Finance & Control, naar een geschikte 
kandidaat voor de functie van:

Medewerker Planning 
Finance & Control (1 fte)
Schaal 8

DE FUNCTIE:
De  Medewerker Planning Finance & Control is belast met het onderhoud van de administratieve organisatie en de uitvoering 
van de Interne Controle van de diverse dienstonderdelen. 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 
• Je geeft aan de knelpunten bij de toepassing van de AO;
• Je zorgt voor het ontwerpen van de AO-werkbeschrijvingen en delen van de geautomatiseerde informatiesystemen;
• Je zorgt voor het ontwerpen van formulieren en overig registratiemateriaal met betrekking tot het onderhoud van de

Administratieve Organisatie;
• Je zorgt voor het vastleggen van wijzigingen van de bestaande AO in een handboek, het beheren en de distributie hiervan;
• Je adviseert in opdracht van de Chef PFC het geven van advies, begeleidt en ondersteunt bij de implementatie van de

vernieuwde AO aan de Medewerkers en de Directie;
• Je stelt op conceptbegroting voor het volgende kalenderjaar t.b.v. de bedrijfsvoering van de Landsontvanger Curaçao;
• Je draagt zorg voor kredietbewakingadministratie door het bewaken van de begroting, het maken van bestelbonnen voor

inkoop van goederen en diensten en verzenden van facturen naar afdeling Financiën voor betaling;
• Je beheert de voorraad stickers/controleplaten en afgifte hiervan aan de diverse verkooppunten;
• Je zorgt voor het controleren van financiële overzichten;
• Je zorgt voor het uitvoeren van de algehele controle op de afdrachten van de deurwaarders, de betalingskas, de

uitgeschreven en de gestorte cheques;
• Je registreert de voorraadstaten van de hoofdkas;
• Je doet analyze en het bijhouden van het register kassiermutaties, saldi wisselgelden en het analyseren van de

absentiedagen van de kassiers;
• Je zorgt voor de opname van de hoofdkas en het vastleggen van bevindingen;
• Je zorgt voor het opstellen van een zwarte lijst van ongedekte cheques die teruggezonden zijn door de banken en houdt

deze bij;
• Je doet de registratie en controle met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding richting financieel economisch met 2 jaar relevante werkervaring in soortgelijke

functie;
• Je hebt kennis van methoden voor het onderhoud en de beschrijving van de AO;
• Je hebt kennis van controletechnieken;
• Je hebt kennis van boekhoudkunde en administratieve organisatie;
• Je bent vaardig in de toepassing van de methoden voor de beschrijvingen van de AO;
• Je bent vaardig in het analyseren en uitvoeren van controles;
• Je bent vaardig in het concipiëren van documenten;
• Je bent vaardig in het hanteren van de toegepaste automatiseringssystemen en financiële softwarepakketten;
• Je hebt schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands, Papiaments en Engels.

SOLLICITEREN:
Zie je jezelf in deze functie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en kopie van je diploma’s, 
uiterlijk 27 september 2022, t.a.v. de Landsontvanger Curaçao, t.a.v. mw. drs D. Sloop, via emailadres recruitment@soab.cw, 
onder vermelding van “Sollicitatie Medewerker Planning Finance & Control”. Een referentieonderzoek, assessment, 
medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit 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. 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevr. V. Kastaneer +5999 734 2238 of mevr. M. Hart +5999 734 2331. 
Voor alle andere informatie kun je telefonisch contact opnemen met mevrouw D. Sloop, telefoonnummer +5999 466-9000.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou


