
Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is een dynamische Ministerie waarbij vernieuwing en de klant centraal staan. 
Indien je mensgericht bent, je van motivatie en energie bruist, dan ben jij de geschikte persoon, waar we op zoek zijn voor ons Ministerie. 
Het ministerie van SOAW heeft de volgende functie vacant:

Medewerker Task-/Labour force Centrum 
voor Arbeid (1fte)
Adviseur-E | max. Schaal 12

De Sector Arbeid van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn neemt het initiatief om samen met alle 
burgers, bedrijven, instellingen en andere ministeries samen te werken zodat iedere burger die wil werken, kan werken in een 
veilige, constructieve, leefbare, stimulerende en geëmancipeerde leef, leer, en werkomgeving. Sector Arbeid neemt daarbij 
een centrale plaats in. Centrum van Arbeid heeft tot taak het stimuleren van de toegang tot de arbeidsmarkt, het streven naar 
een zo groot mogelijk graad van arbeidsparticipatie, arbeidsbemiddeling, beroepskeuze en voorlichting, het opsporen en het 
registreren van vacatures, bijhouden van het vacaturebank, reïntegratie en trajectbegeleiding. 

DE FUNCTIE
• Als Adviseur-E, Taskforce/Labourforce informeer adviseer je de leidinggevenden en medewerkers van sector Arbeid over

de afstemming over de werkwijze van te leveren diensten;
• Je draagt zorg voor adviesvragen, waarbij je gestandaardiseerde onderzoektechnieken, methoden en systemen toepast;
• Je legt verantwoordelijkheid af aan de leidinggevende voor wat betreft de  kwaliteit en inhoud van de adviezen.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
• Je levert (advies) producten en/of brengt inhoudelijke deskundigheid in, in relatie tot de klantvraag en/of behoefte;
• Je analyseert behoeften van klanten en adviseert inzake procedures, formats en behandeling van klantvragen;
• Je beantwoordt klantvragen en lost vraagstellingen op;
• Je fungeert als specialistisch aanspreekpunt intern (voor management en medewerkers) en extern bij uitvoerings-

vraagstukken op het aandachtsgebied Arbeid;
• Je entameert programma’s, projecten en leerwerktrajecten i.s.m. partners voor de werkzoekenden;
• Je leidt (complexe) projecten op het gebied van arbeid;
• Je geeft adviezen aan werkzoekenden omtrent opleiding, functies en beroepen;
• Je geeft de operationele consequenties van ontwikkelingen op het aandachtsgebied en wet- enregelgeving aan en je 

draagt bij aan voorstellen over te nemen maatregelen en werkzaamheden;
• Je	adviseert	het	management	en	de	klantrelaties	bij	speci ieke	operationele	uitvoeringsvraagstukken	op	het aandachts-

gebied en je ziet toe op de uitvoering hiervan;
• Je onderhoudt advies-/klantrelatienetwerk en je draagt bij aan een doelmatige communicatie en informatievoorziening;
• Je onderhoudt contact met klanten en andere stakeholders en draagt hierbij zorg voor afstemming en informatie-

uitwisseling;
• Je produceert advies-/consultatie gegevens, beoordelings-, analyse- en evaluatieresultaten;
• Je neemt deel aan intern en extern werk-, overleg- en projectgroepen en/of zit deze voor;
• Je stelt managementrapportages op;
• Je neemt beslissingen over het initiëren en de inhoud van adviezen en bijdragen aan programma’s en projecten;
• Je adviseert over en begeleidt de inzet van externen;
• Je inspireert, adviseert, motiveert en begeleidt kandidaten die zoeken naar waardig werk bij het vinden en behouden van 

werk;
• je bent in staat om door middel van gespreksvoering de cliënten (werkzoekenden, werknemer en werkgever) bij te staan 

bij de verschillende arbeid gerelateerde vraagstukken. Daarnaast ben je het spin-in-het-web, waarbij je contact 
onderhoudt met verschillende afdelingen en instellingen v.w.b. projecten, programma’s en leerwerktrajecten;

• Je signaleert knelpunten binnen de afdeling en komt met oplossingssuggesties.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou



JOUW PROFIEL
• Je hebt een afgeronde relevante HBO +/WO-opleiding;
• Je hebt 3 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt actuele kennis van arbeidswerkterrein 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 van en vaardigheid in organiseren en adviseren;
• Je hebt een integere werkinstelling;
• Je beschikt over goede contactuele en sociale vaardigheden;
• Je bent gedreven, klantgericht, probleemoplossend en overtuigen;
• Je bent in staat om onder grote druk te kunnen werken/stressbestendigheid;
• Je bent vaardig in schriftelijke en verbale communicatie in het Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans;
• Je kunt goed met ICT overweg.

SOLLICITEREN
Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om uiterlijk 30 november 2022 te reageren. 
De sollicitatie met daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dienen te worden gericht via e-mail 
recruitment@soab.cw. 

Sollicitaties die na bovengenoemde datum, zonder CV en/of zonder kopieën van diploma’s, gestuurd worden, zullen niet in 
behandeling genomen worden. Een assessment en/of referentie onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen uiterlijk de 3de week na sluitingsdatum plaatsvinden. 
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met mevrouw Corelly Marlin Carolina, Afdelingshoofd Centrum voor 
Arbeid, via e-mail: corelly.carolina@gobiernu.cw.
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