
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:

Inspecteur
Max. Schaal 12 (1 fte)

DE FUNCTIE:
De Inspecteur ressorteert onder het Hoofd van Dienst. Afhankelijk van de toebedeelde werkzaamheden is de Inspecteur 
verantwoording schuldig aan het Hoofd van Dienst, het Afdelingshoofd of het Hoofd van de Post over kwaliteiten van 
uitvoering van de werkzaamheden, over ingenomen standpunten, inhoudelijk beslissingen en kwaliteit en bruikbaarheid van 
adviezen en over de ondersteuning en coaching van de overige teamleden.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je treedt op zowel intern en extern als eerste aanspreekpunt t.a.v. de behandeling van het doelgroep segment;
• Je coördineert de renseignementenstroom;
• Je geeft voorlichting aan externe organisaties over fiscale en douane technische aangelegenheden en de klantbehandeling

van het Team Douane;
• Je schrijft de vertoogschriften;
• Je vertegenwoordigd  Douane Curaçao voor het Hof t.a.v. aangelegenheden die voor de Douane een groter fiscaal,

maatschappelijk en/of politiek belang vertegenwoordigen;
• Je adviseerd teamleden en/of Douane medewerkers t.a.v. het inningsproces;
• Je draagt zorg voor het vervolgingswaardig maken van fraude d.m.v. het aantonen van de bewijsbaarheid van de fraude en

het aangeven van strafmatigings- en strafverzwaringsaspecten;
• Je signaleerd de fiscaaltechnische vraagstukken en aspecten waarover een standpunt moet worden ingenomen dan wel

waarop beleid moet worden ontwikkeld binnen de Douane;
• Je coördineert  het boete-/fraudebeleid van het team en Douane Curaçao.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een afgeronde academische opleiding in de richting van bedrijfseconomie, fiscaal recht, accountancy of finance;
• Je beschikt over minimaal 5 jaar  aantoonbare werkervaring op het werkgebied;
• Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied;
• Je hebt kennis van het toegewezen werkterrein van Douane Curaçao, relevante wet- en regelgeving en de relevante

omgeving;
• Je hebt inzicht in financieel-economische, technische, juridische en/ of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere

context dan alleen het eigen werkterrein;
• Je hebt kennis en vaardigheid in het verrichten van onderzoek;
• Je hebt vaardigheid in het opstellen van rapportages;
• Je hebt doortastende, risicogerichte en resultaat gedreven manier;
• Je hebt adviesvaardigheden;
• Je hebt vaardigheid in het voeren van overleg en het onderhandelen in situaties die vanuit politiek-bestuurlijk, fiscaal-

juridisch en/of proces technisch opzicht fundamenteel-inhoudelijk en complex van aard zijn.

KERNCOMPETENTIES:
• 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 Inspecteur- 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




