
Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor Beleid, Uitvoering en Toezicht op de beleidsterreinen Rechtshandhaving, Veiligheid en 
Openbare Orde, Justitiële Zorg, Executie en Resocialisatie op Curaçao. 

De Uitvoeringsorganisatie Voogdijraad die deel uitmaakt van de sector Justitiële Zorg, Executie en Resocialisatie van het ministerie van 
Justitie is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie:

Medewerker Proces en Kwaliteit C (2 Fte’s)
Schaal 9

DE FUNCTIE
De medewerker Proces en Kwaliteit C komt op voor de rechten van het kind van wie de ontwikkeling en opvoeding worden 
bedreigd. Zij schept hiervoor voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. Hiervoor doet zij onafhankelijk 
onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen voorstellen. Zij werkt in nauwe samenwerking met andere 
relevante instanties zodat elk kind kan leven in een veilige omgeving en zich optimaal kan ontwikkelen op zedelijk, geestelijk 
en lichamelijk gebied.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
- Je biedt ondersteuning aan de procesuitvoering door het leveren van adviezen aan het management, cliënten en externe

organisaties met gebruikmaking van methodieken en regelingen;
- Je verricht onderzoek, verzamelt, interpreteert en verwerkt relevante (omgevings-)  informatie, je signaleert

ontwikkelingen, adviseert hierover en geeft hieraan follow-up;
- Je toetst de aangeleverde gegevens en informatie, je signaleert knelpunten en doet voorstellen voor het oplossen van de

knelpunten;
- Je bent vaardig in het geven van advies, voorlichting, ondersteuning en informatie;
- Je houdt spreekuren en legt af huisbezoeken;
- Je verricht overige werkzaamheden die binnen het verlengde van de functie liggen.

JOUW PROFIEL
- Je hebt een voltooide HBO-opleiding in Sociaal-Juridische Dienstverlening of soortgelijk;
- Je beschikt over theoretisch en praktisch gerichte vakkennis, zoals  kennis van personen en familierecht;
- Je hebt bij voorkeur twee (2) jaar aantoonbare ervaring in een relevante positie;
- Je hebt kennis van het werkterrein van de Uitvoeringsorganisatie Voogdijraad en van de relevante wet- en regelgeving;
- Je bent vaardig in het geven van advies, voorlichting, ondersteuning en informatie;
- Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Je bent accuraat;
- Je hebt een dienstverlenende instelling;
- Je	bent	vaardig	in	het	omgaan	met	hulpverlening	–	en	con lictsituaties;
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

SOLLICITEREN:
Stuur je sollicitatiebrief met een recent curriculum vitae, uiterlijk 1 december 2022, t.a.v. de Secretaris Generaal van het 
ministerie van Justitie mw. mr. D. Lai-Promes via email HRM@minjustcur.com onder vermelding van “Sollicitatie Medewerker 
Proces en Kwaliteit C”. 

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

Gobièrnu di Kòrsou


