
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:

Teamleider ICT 
Max. Schaal 11 (1 fte)

DE FUNCTIE:
De Teamleider ICT ressorteert onder de Afdelingshoofd Bedrijfsvoering. De teamleider ICT draagt zorg voor de voorbereiding 
van het Douane Curaçao- ICT-beleid, voor aansturing van het beheer van de centrale netwerkvoorzieningen en de bewaking 
van de centrale standaarden en geeft leiding aan de sectie Automatisering. 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je draagt zorg voor een geïntegreerd informatieplan voor de organisatie alsmede de vertaling daarvan in jaarplannen,

automatiseringsplannen, begrotingen e.d.;
• Je adviseert het afdelingshoofd Bedrijfsvoering over het te voeren beleid, de inzet en structurering van ICT in de

organisatie, ontwikkelingen ter zake, vernieuwings- en ontwikkelingsprojecten, in te zetten middelen, integraal
beveiligingsbeleid (integriteit, continuïteit en beschikbaarheid) en maatregelen, te ontwikkelen en te kiezen standaarden,
het te voeren datamanagement e.d.;

• Je adviseert over het servicelevel management, change-, problem-, configuratiemanagementprocedures en
capacitymanagement;

• Je bent verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het beveiligingsbeleid door het ontwikkelen van maatregelen,
richtlijnen en voorschriften en het zorgdragen voor de controle daarop door middel van controleprogramma’s en audits;

• Je draagt zorg voor een beheers beleid, beheersorganisatie (o.a. handleidingen en richtlijnen) en het bewaken van
standaards en procedures rond operationele systemen en het netwerk;

• Je adviseert over uitbesteden of inkopen van producten en diensten en het afsluiten van contracten ter zake;
• Je houdt toezicht op c.q. de aansturing van de door externen te leveren diensten volgens de afgesproken voorwaarden en

standaarden;
• Je stelt op het jaarverslag van de sectie.

JOUW PROFIEL:
• Je hebt een afgeronde HBO diploma in de richting ICT en over tenminste 3 jaar relevante werkervaring beschikken;
• Je hebt theoretische, praktische gerichte kennis van informatietechnologie;
• Je hebt kennis en inzicht in ontwikkelingen en trends op het vakgebied;
• Je hebt kennis van en inzicht in methoden en technieken m.b.t. informatieplanning, ontwikkeltrajecten en project- en

kwaliteitsmanagement, servicelevel management;
• Je hebt kennis van en inzicht in de taken van de Douane Curaçao;
• Je hebt kennis van en vaardigheid in projectmatig werken;
• Je bent vaardig in leidinggeven aan een coördineren van de werkzaamheden van medewerkers in de sectie.

COMPETENTIES:
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.

FUNCTIE SPECIFIEK:
1. Je bent vaardig in besluitneming,doelmatigheid en superviseren;
2. Je kunt makkelijk communiceren met anderen;
3. Je hebt een affiniteit met plannen en organiseren;
4. Je hebt leiderschaps kwaliteit.

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 Teamleider ICT- 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




