
Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een 
gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De Ministeriele Staf van het ministerie is op zoek naar 
een geschikte kandidaat voor de functie:
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DE FUNCTIE
Als inhoudelijk expert ondersteun en adviseer je het management team op het gebied van (complexe) juridische 
aangelegenheden. Je bent een echte sparringpartner en denkt mee in de verbetering van processen. Je toetst 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 zorgt je voor de feilloze juridische ondersteuning en advisering. Je 
behandelt bezwaar en beroepsschriften, neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen en vertegenwoordigt het 
bevoegd gezag waar nodig.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
- Je ontwerpt en/of stelt bij (concept)wet- en regelgeving, en het voeren van in- en extern overleg hieromtrent;
- Je toetst besluiten, overeenkomsten e.d. aan (andere) vigerende wet- en regelgeving;
- Je concipiëert en/of toetst documenten ten behoeve van diverse beroeps- en bezwaarprocedures c.q. rechtsgedingen;
- Je behandelt alle rechtszaken;
- Je neemt deel aan en/of draagt zorg voor voorzitterschap van interne en externe overleg- en (multidisciplinaire)

projectgroepen;
- Je draagt uit, verdedigt en creëert draagvlak voor standpunten en juridische beleidsontwikkeling en implementatie;
- Je signaleert juridische knelpunten binnen de sectoren van GMN en het aanbieden van oplossingsadviezen en voorstellen

hieromtrent;
- Je ondersteunt juridisch  verdragsrechtelijke verplichtingen binnen GMN.

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 beschikt zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende communicatievaardigheden;
- Je hebt een sterk analytisch vermogen, bent stressbestendig, slagvaardig en proactief, neemt initiatief, ziet kansen en

verbeteringen en bent in staat om veranderingen te initiëren en door te voeren.

SOLLICITEREN:
Stuur je sollicitatiebrief met een recent curriculum vitae, uiterlijk 4 oktober 2022, naar het Ministerie van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, Roodeweg # 49, t.a.v. dhr. drs. Sharlon Melfor, Secretaris Generaal, email adres hr.gmn@gobiernu.cw 
onder vermelding van “Sollicitatie Jurist C Ministeriële Staf”. 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. 

INTERNE EN EXTERNE VACATURE
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