
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, afdeling Rijbewijzen, is 
op zoek naar een enthousiaste en gedreven kandidaat voor de functie van:

Rij-examinator B
Max. Schaal 7

DE FUNCTIE
Als rijexaminator ben je belast met het mondeling en schriftelijk afnemen van zowel het theoretische gedeelte als het praktische 
gedeelte van het rijexamen en het volgens geldende regelgeving beoordelen van en rapporteren over examenresultaten.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je bereid praktijk en theorie-examens (selecteren van vragen, typen e.d.);
• Je neemt praktische rijproeven bij geautoriseerde kandidaten af;
• Je bent verantwoordelijk voor (her) examenprocedures;
• Je surveilleert bij theorie-examens en corrigeert de examenuitslagen;
• Je bepaalt of kandidaten geslaagd zijn;
• Je stelt dienstverrichting rapporten op;
• Je staat de kandidaten/publiek te woord i.v.m. examens, procedures, etc.;
• Je schrijft uit, controleert, geeft uit, administreert en/of archiveert documenten.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een voltooide MBO 4-opleiding, aangevuld met 3 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt kennis van de praktijk en theorie m.b.t. het werkgebied (verkeersregels, afnemen van examens, Wegen Verkeer 

Verordening Curaçao e.d.);
• Je bent in het bezit van een rijbewijs van categorieën A, B, C, D en E;
• Je hebt een afgeronde opleiding tot rij-examinator;
• Je bent integer en van onbesproken levensgedrag;
• Je hebt geen (in)directe belangen in de rijschoolbranche;
• Je hebt uitstekende sociaal communicatieve vaardigheden en kan goed samenwerken;
• Je beheerst de talen: Papiaments, Nederlandse, Engels en Spaans.

SOLLICITATIE:
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae (CV) uiterlijk 30 november 2022 naar Sollicitatie.PubliekeZaken@gobiernu.cw op 
naam van mevrouw R.F. Haddocks, MBA, wnd. Hoofd Publieke Zaken, Roodeweg 42 onder vermelding van “Sollicitatie 
Rijexaminator B”. 

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure. 
U kunt voor meer informatie over deze functie, contact opnemen met mw. J. Nahr-Ricardo, telefoonnummer (5999) 4341676.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE
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