
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:

Medewerker Planning & Control 
Max. Schaal 10 (1fte)

DE FUNCTIE:
De Medewerker Planning & Control verzorgt het proces van begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -beheer en draagt bij 
aan kennis en inzicht in de financiële positie en situatie van DC.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je draagt zorg voor het (doen) verzamelen van (prognose) gegevens voor de diverse begrotingsartikelen en het toetsen

hiervan aan de begroting en meerjarenramingen;
• Je draagt zorg voor het (doen) opstellen van concepten voor begrotingen/financiële meerjarenplannen van afdelingen c.q.

ondersteunende diensten en faculteiten e het voeren van overleg hierover met het betrokken management;
• Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en voeren van overleg met management en medewerkers en over

financiële consequenties van de door hen ingediende beleidsplannen en het bespreken van gewenste c.q. naadzakelijke
wijzigingen;

• Je bent verantwoordelijk voor het (doen) controleren van (periodieke overzichten), begrotingsuitvoering, het beoordelen of
budgetoverschrijdingen op termijn te verwachten zijn en het hierover rapporteren aan de sectie coördinator;

• Je consolideert begrotingen van de organisatieonderdelen en het opstellen van een integrale cijfermatige
conceptbegroting;

• Je voert overleg met het MT over de door hen gevoerde bedrijfsvoering en het bespreken van gewenste c.q.
noodzakelijke wijzigingen ter optimalisering van het beheer;

• Je doet  voorstellen ten aanzien van het afschrijvingsbeleid kostenverdeelsleutels;
• Je vertaalt nieuwe beleid in interne procedures en richtlijnen;
• Je draagt zorg voor het meewerken aan het opstellen en onderhouden van procesbeschrijvingen.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een afgeronde HEAO, SPD diploma, dan wel een bedrijfseconomische HBO- opleiding;
• Je hebt gespecialiseerde kennis van (financiële) beheer en administratieve organisatie en bijhorende (financieel) wet- en

regelgeving;
• Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Je bent Pro- actief en hebt een sterk analytische vermogen;
• Je bent een Accuraat persoon;
• Je bent stressbestending;
• Je hebt kennis van de administratieve financiële software ( is een pre);
• Je bent vaardig in het opstellen en toelichten van rapportages;
• Je bent Kwaliteitsgericht en Klantgericht;
• Je bent een Flexibil persoon.

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 Medewerker Planning & Control- 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


