
Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) is de officiële vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland. 
De Gevolmachtigde Minister (GevMin) van Curaçao is als politieke gezagdrager lid van de Raad van Ministers van het Koninkrijk. 
De Gevolmachtigde Minister wordt in zijn functie bijgestaan door een Kabinet (KGMC), met aan het hoofd een ambtelijk directeur. 

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie: 

Financieel Medewerker-E (1 fte)
Max. Schaal 9

DE FUNCTIE
Vanuit een innoverende benadering speelt de Financieel Medewerker-E een proactieve rol in de ondersteuning op complexe 
financiële vraagstukken, waarbij kennis en het vermogen tot interpretatie en afweging, en ook innovatief gedrag nodig is. De 
Financieel Medewerker is belast met het leveren van een bijdrage aan het financieel beleid en het adviseren en ondersteunen 
van de leidinggevenden van het organisatieonderdeel inzake financieel budgetbeheer. Daarnaast kan het gaan om 
functionarissen belast met gespecialiseerde financiële werkzaamheden in de sfeer van het opstellen van complexe calculaties, 
kostprijsberekeningen, opstellen van liquiditeitsprognoses, taxaties etc.  

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je levert een bijdrage aan het proces van begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en financeel beheer en/of het uivoeren 

van gespecialiseerde financiële berekeningen door o.a.;
• Je verzamelt prognosegegevens voor diverse begrotingsartikelen/budgetten en deze toetsen aan de begroting en 

meerjarenramingen en stelt concepten voor de begroting op;
• (voorbereiden van) overleg met medewerkers over financiële consequenties van door hen ingediende beleidsplannen en 

bespreekt gewenste c.q. noodzakelijke wijzigingen;
• Beoordeelt/interpreteert (meer complexe) wet-en regelgeving, richtlijnen etc. en adviseert over de toepassing daarvan;
• Past diverse vergoedingsregelingen toe, zoals met betrekking tot overwerk, onregelmatige diensten, verhuisplichten etc.;
• Verzamelt gegevens uit het geautomatiseerde bestand ter voorbereiding van (voor)schotbetalingen, inhoudingen, 

werkgeversverklaringen en afdrachten;
• Versterkt inlichtingen c.q. informatie aan de leidinggevenden, individuele medewerkers en instellingen;
• Signaleert afwijkingen en inconsistenties en stelt correcties hierop voor;
• Stelt periodiek of op verzoek diverse overzichten samen, draait deze uit en verzamelt daartoe relevante gegevens, 

signaleert onvolkomenheden;
• Bewaakt termijnen en de voortgang van de afhandeling van verzoeken en werkzaamheden;
• Controleeert de debiteuren- en crediteurenbestanden, de verplichtingenadministratie en het gevoerde kasbeheer op 

volledigheid en juistheid, aangeven van knelpunten daarin en daarover rapporteren;
• Voert gecompliceerde gespecialiseerde financiële werkzaamheden uit in de sfeer van het opstellen van uitgebreide 

calculaties, kostprijsberekeningen, liquiditeitsprognoses, taxaties, etc.;
• Verwerken van mutaties in de vastgestelde begroting naar aanleiding van binnen het EGC voorgeschreven ombuigingen

c.q. verschuivingen;
• Verricht archiefwerkzaamheden;
• Treedt op als kassier.

JOUW PROFIEL
• Je hebt een voltooide, voor de functie en het werkveld, relevante hbo-opleiding;
• Je hebt actuele kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met financiële processen binnen een (overheids)organisatie;
• Je beschikt over adviserende vaardigheden en technieken;
• Je hebt inzicht in financieel-economische, technische, juridische en/of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in 

bredere context dan alleen het eigen werkterrein;
• Je hebt analytische vaardigheden en bent ook accuraat, zelfstandig, integer, vakkundig en resultaatgericht;
• Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie in Nederlands en Papiaments.

SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatiebrief, vergezeld van een recent Curriculum Vitae uiterlijk 31 maart 2023 naar de Directeur KGMC, 
dhr. X. Prens via recruitment@soab.cw onder vermelding van vacature Financieel medewerker-E. De sollicitatieprocedure en 
inschaling geschiedt volgens de bij de overheid geldende richtlijnen en regelgeving. Een VOG-verklaring is een onderdeel 
van de sollicitatieprocedure. 

Voor meer informatie kunt u bellen met mw. K. Heidweiller op +31 (0)70 3066131, of stuur een e-mail naar 
wervingenselectie@kgmc.nl onder vermelding van vacature Financieel medewerker-E.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou




