Gobièrnu di Kòrsou

INTERNE EN EXTERNE VACATURE
Het Ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling van verkeer, vervoer
en ruimtelijke planning waarbij heel, veilig en schoon centraal staan. Concreet gaat het hierbij om het land leefbaar en bereikbaar te
maken en te behouden.
De Ministeriële Staf (MS) van VVRP biedt ondersteuning aan de Minister, de Secretaris-Generaal en het Management Team. De staf
bestaat uit een secretariaat en accountmanagers voor Communicatie en voorlichting, Financiële zaken, Juridische Zaken, HRM en IT.
De MS is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de volgende functies:

Jurist-C

max. schaal 13
DE FUNCTIE

Als inhoudelijk expert ondersteun en adviseer je het managementteam op het gebied van (complexe) juridische
aangelegenheden. Je bent een echt sparringpartner en denkt mee in de verbetering van processen. Je toets en adviseert
over de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van besluiten in relatie tot andere wet- en regelgeving en/of
beleidsinstrumenten en presenteert zo mogelijk alternatieve instrumenten.
Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijke gevoelige materie zorg je voor de feilloze juridische ondersteuning en advisering. Je
behandelt bezwaar en beroepschriften, neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen en vertegenwoordigt het
bevoegd gezag waar nodig.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Je stelt procesdocumenten op en toetst deze en fungeert als procesgemachtigde van de minister VVRP en het Land in
beroeps- en bezwaarprocedures c.q. rechtsgedingen;
• Je ontwerpt en/of stelt bij (concept) wet en regelgeving, en voert in- en extern overleg hieromtrent;
• Je stelt brieven, besluiten, overeenkomsten e.d. op en toetst deze aan (andere) vigerende wet- en regelgeving op het
gebied van privaat-en publiekrecht;
• Je behandelt alle rechtszaken (o.a. bijhouden van data voor het indienen van procesdocumenten en de datum van de
behandeling van de rechtszaken);
• Je neemt deel aan en/of draagt zorg voor voorzitterschap van interne en externe overleg- en (multidisciplinaire) project-,
werkgroepen en commissies;
• Je signaleertnjuridische knelpunten binnen de sectoren van VVRP en biedt oplossingsadviezen aan en doet vvoorstellen
hieromtrent.

JOUW PROFIEL

• Je hebt een voltooide juridische WO-opleiding
• Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van juridische standpunten, concept wet- en regelgeving en
juridisch beleid;
• Je hebt bij voorkeur (vier) 4 jaar aantoonbare relevante werkervaring;
• Je bent resultaatgericht;
• Je beschikt zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende communicatievaardigheden;
• Je hebt een scherp analytisch vermogen, bent stressbestendig, slagvaardig en proactief, neemt initiatief, ziet kansen en
verbetering en bent in staat om verandering te initiëren en door te voeren.

SOLLICITEREN:

Stuur je motivatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae uiterlijk 19 september 2022 aan de heer ir. D. Puriël, Secretaris
Generaal van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning via e-mail: hrm.vvrp@gobiernu.cw onder
vermelding van vacature “Jurist-C Ministeriële Staf. Voor meer informatie over deze functie, kan contact worden opgenomen
met mevrouw Shadira Elvilia, HR Adviseur MS, op telefoonnummer 465-1477.
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.

