
Het Ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling van verkeer, vervoer 
en ruimtelijke planning waarbij heel, veilig en schoon centraal staan. Concreet gaat het hierbij om het land leefbaar en bereikbaar te 
maken en te behouden.

De uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP) draagt zorg voor de ruimtelijke planning, stedelijke vernieuwing, 
volkshuisvesting en projectvoorbereiding. De organisatie houdt zich ook bezig met handhaving door het inspecteren van terreinen en 
bouw. De monumentenzorg en het erfgoed behoren ook tot het taakgebied van de organisatie. 

ROP is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de volgende functie:

Adviseur-E 
Stedenbouwkundige | Max. schaal 12

De stedenbouwkundige maakt deel uit van de afdeling Planning en Erfgoed. De afdeling is belast met het uitbrengen van 
planologische en stedenbouwkundige adviezen voor toeristische- en complexe projecten, na voorgenomen ontwikkeling te 
hebben getoetst op de wet- en regelgeving, stedenbouwkundige plannen, het beleid en dergelijke. De afdeling is tevens 
belast met het maken van ruimtelijke plannen, en plannen betreffende verkeersplanologie, volkshuisvesting, monumentenzorg 
en erfgoed, stedelijke vernieuwing en de binnenstad.

De monumentenvergunningen, horecavergunningen, precariovergunningen (voor terrassen, reclameobjecten, stellages, e.d.) 
en aanlegvergunningen behoren ook tot het werkveld van de afdeling.  Daarnaast is de afdeling belast met alle zaken die 
betrekking hebben op waarborging van het werelderfgoed status en mogelijke nominaties van de UNESCO. 

De afdeling neemt deel aan diverse multidisciplinaire werkgroepen en projectgroepen die gericht zijn op het opstellen 
van masterplannen, inrichtingsplannen, gebiedsgerichte ontwikkeling en stelt ook zelf deze documenten op. Er 
wordt meegedacht en een bijdrage geleverd aan integrale en organisatie overstijgende beleidsvraagstukken zoals 
klimaatverandering, SDG’s, mobiliteit, milieu en huisvesting. 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je adviseert over toepassing van beleid-, wet- en regelgeving over complexe en bestuur gevoelige ruimtelijke,

planologische en stedenbouwkundige aangelegenheden;
• Je produceert advies-/consultatiegegevens, beoordelings-, analyse en evaluatieresultaten;
• Je toetst en adviseert over de uitvoering van het beheer en beleid op aangelegenheden van infrastructuur en ruimtelijke

planning en levert een bijdragen aan (multidisciplinaire) projecten, werkgroepen ed.;
• Je toetst en adviseert op aanvragen voor infrastructuurplannen, bouw-, sloop- en andere vergunningen;
• Je stelt visiedocumenten, masterplannen en inrichtingsplannen op;
• Je ontwikkelt criteria en richtlijnen voor diverse onderwerpen;
• Je realiseert de kwaliteitsborging van het bedrijfsvoering beleid van vergunningen.

JOUW PROFIEL
• Je	hebt	een	afgeronde	HBO+/WO	opleiding	op	het	gebied	van	ruimtelijke	wetenschappen,	specifiek	stedenbouw	met

tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
• Je beschikt over kennis en vaardigheid voor het ontwerpen van plannen, programma’s, projecten en projectmanagement;
• Je beschikt over goede adviserende en communicatieve vaardigheden;
• Je hebt kennis van architectuur;
• Je bent in staat om zelfstandig te opereren binnen de organisatie;
• Je hebt een scherp analytisch vermogen;
• Je bent proactief, omgevingsbewust en een teamplayer;
• Je beheerst Nederlands, Engels en Papiamentu in woord en geschrift.

SOLLICITEREN:
Stuur je motivatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae uiterlijk 6 februari 2023 aan de heer ing. R. Felisie, Waarnemend 
Directeur ROP van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning via e-mail: hrm.vvrp@gobiernu.cw onder 
vermelding van vacature Adviseur -E (Stedenbouwkundige). Voor meer informatie over deze functie, kan contact worden 
opgenomen met Waarnemend Directeur ROP, op telefoonnummer 433 3207.

Een referentieonderzoek, medische keuring en politiële inlichtingen kunnen deel maken van de sollicitatieprocedure.

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.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou


