
De Douane Curaçao (DC) ressorteert onder het Ministerie van Financiën en is belast met de beheersing van de goederenstroom langs de 
grenzen van Curaçao. De DC zorgt voor de controle, opsporing, heffing en inning terzake Invoerrechten en Accijnzen en het controleren 
op en opsporen van de in-, uit- en doorvoer van verboden goederen. Voorts houdt de DC bij grensoverschrijding van goederen, toezicht 
op de naleving van de wetgeving op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële 
integriteit. De Douane Curaçao is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 
Max. Schaal 13 (1 fte)

DE FUNCTIE:
Het Afdelingshoofd Bedrijfsvoering ressorteert direct onder het Hoofd van Dienst. Als Afdelingshoofd Bedrijfsvoering vertaal je 
het algemeen (strategisch) organisatiebeleid naar het specifiek bedrijfsvoering beleid en uitvoeringsplannen voor de secties 
Planning, Finance & Control, Human Resource Management, Automatisering en Facilitaire Zaken. Je adviseert inzake 
onderwerpen en vraagstukken die het werkveld van de afdeling betreffen en je geeft tevens leiding aan deze secties.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je geeft direct leiding aan Teamleiders van de Secties en indirect aan de toegevoegde medewerkers;
• Je vertaalt van algemeen (strategisch) beleid naar specifiek en (meerjaren/jaar-) uitvoeringsplannen voor het eigen werkveld;
• Je draagt zorg voor het afstemmen en afgestemd houden van de inhoud, vorm en omvang van de dienstverlening van de

afdeling op de behoeften en mogelijkheden van de overige werkvelden binnen de organisatie;
• Je draagt zorg voor het afstemmen en afgestemd houden van de structuur, personeelsvoorziening, middelen, methoden en

technieken en procedures op de overeengekomen dienstverlening van de afdeling;
• Je geeft vorm , stimuleert en faciliteert van ontwikkelingen gericht op optimalisering en borging van kwaliteit, efficiëntie en

effectiviteit van de betreffende dienstverlening;
• Je adviseert het Hoofd van Dienst en overige MT leden inzake onderwerpen en vraagstukken die in het werkveld van de

afdeling betreffen;
• Je geeft vorm en faciliteert  de wijzen van administreren, registeren, archiveren en verspreiden/publiceren van o.a.

voorstellen, adviezen, rapporten en vastgestelde regelgeving;
• Je draagt bij aan het formaliseren van het Douane jaarplan.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een afgeronde relevante WO- opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring;
• Je bent vaardig in het ontwikkelen en implementeren van bedrijfsvoeringbeleid en jaarplannen;
• Je beschikt over management-, leidinggevende en adviesvaardigheden;
• Je bent analytisch en beschikt over probleemoplossende en organisatorische vaardigheden;
• Je bent integer en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Papiaments taal uitstekend, zowel in woord als in geschrifte;
• Je hebt goede kennis van de visie, missie en strategische koers van de Douane Curaçao;
• Je hebt goede kennis van de werkprocessen en de structuur van de Douane Curaçao;
• Je hebt goede kennis van bedrijfsvoering kaders en trends binnen de overheid;
• Je bent vaardig in het geven van leiding aan professionals en aan een breed en uiteenlopende scala van werkprocessen.

KERNCOMPETENTIES:
Douane breed
• Je bent integer en klantgericht (intern en externe klanten);
• Je bent vakkundig,resultaatgericht, professioneel en kwaliteit gerichtheid;
• Je hebt een positieve, samenwerkings & collegialiteit attitude.

SOLLICITEREN:
De sollicitatieprocedure wordt gefaciliteerd door de Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB). Je sollicitatiebrief 
vergezeld van een cv en jouw diploma’s kan je uiterlijk 10 december 2022 verzenden naar recruitment@soab.cw t.a.v. 
mevrouw Esmeralda Wiel, onder vermelding van "vacature Afdelingshoofd Bdrijfsvoering-Douane". 

Een assessment en referentieonderzoek, medische keuring en politiële inlichting maakt deel uit van de selectieprocedure.

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. 

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Esmeralda Wiel, telefoonnummer +5999  466-9000.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou




