
De Sector Publieke Zaken maakt deel uit van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Om de visie van het Land Curaçao 
en de missie van het Ministerie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er gemotiveerde kandidaten geworven worden om een aantal 
functies binnen het organisatieonderdeel Publieke Zaken op te vullen. De Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken, is op zoek naar een 
enthousiaste en gedreven kandidaat voor de functie van:

Afdelingshoofd Gegevensverwerking 
Afdelingshoofd D |  max. Schaal 12

DE FUNCTIE
De functiewerkzaamheden van het Afdelingshoofd Gegevensverwerking zijn gericht op het leidinggeven van de afdeling. Het 
afdelingshoofd maakt deel uit van het managementteam van Publieke Zaken en geeft uitvoering aan het beleid zoals 
vastgesteld op het gebied van burgerzaken.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je bevordert en ondersteunt de zelfwerkzaamheid van de medewerkers op de afdeling;
• Je stuurt de deelprocessen aan;
• Je participeert in het opstellen van de begroting voor Publieke zaken.
• Je bewaakt het toegekende budget;
• Je	stelt	op,	bewaakt	en	vergroot	de	efficiency	en	effectiviteit	van	de	gevoerde	procedures;
• Je stelt jaarlijkse werkplannen op;
• Je gaat aan en onderhoud interne en externe samenwerkingsrelaties;
• Je draagt bij aan de beleidsstrategie en de bedrijfsuitvoering van Publieke zaken als geheel;
• Je stelt managementrapportages op.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een voltooide, voor de functie, relevante academische opleiding (voorkeur: juridische of bestuurskundige richting), 

aangevuld met 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en bij voorkeur 2 jaar aantoonbare ervaring in een relevante leidinggevende 

functie binnen een overheidsdienst of vergelijkbare organisatie;
• Je hebt kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot het werkgebied (Burgerlijk Wetboek, Wet basisregistratie 

personen en Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens);
• Je	hebt	brede	of	gespecialiseerde	theoretische	kennis	van	het	werkveld,	waarbij	inzicht	in	sociale,	financiële,	juridische

of politiek bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkveld is vereist zodat je kunt 
vooruitlopen op je dienstverlening;

• Je bent integer en van onbesproken levensgedrag;
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleidsvoorstellen;
• Je kunt goed netwerken en contacten onderhouden;
• Je	kunt	op	een	flexibele,	teamgerichte	en	dienstverlenende	wijze	optreden;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

SOLLICITATIE:
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae uiterlijk 30 november 2022 naar sollicitatie.publiekezaken@gobiernu.cw op naam 
van mevrouw Ruthline Haddocks, MBA, wnd Hoofd Publieke Zaken, Roodeweg 42 onder vermelding van “Sollicitatie	
Afdelingshoofd	D”.	

Een	referentieonderzoek,	assessment,	medische	keuring	en	politiële	inlichtingen	maken	deel	uit van de sollicitatieprocedure. 
Voor meer informatie over deze functie, kan je contact opnemen met de heer Zino Narvaez, telefoonnummer (599 9) 434 1603.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou


