Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 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 Domeinbeheer is het grondbedrijf van het Land Curaçao. De organisatie is verantwoordelijk
voor onder meer het optimaal beheren, ontwikkelen en exploiteren van overheidsgronden, wateren en panden, het heffen van
erfpachtcanon en huur alsmede het handhavend optreden tegen illegale occupatie van terreinen.
Voor onze klant is Deloitte op zoek naar een kandidaat voor de functie van

Bedrijfsjurist
De functie
Als bedrijfsjurist adviseert u de Directeur Domeinbeheer inzake juridische vraagstukken en verricht u juridische en
beleidsondersteunende werkzaamheden. U lost juridische en bestuurlijke vraagstukken op, op basis van analyse van
wettelijke regelingen, jurisprudentie en juridische literatuur. U werkt mee aan het tot stand brengen van wet- en
regelgeving met betrekking tot het brede werkterrein van Domeinbeheer binnen de juridische diensten of commissies
van de overheid. U stelt verweer- en bezwaarschriften op alsook contracten, statuten, MOU’s en reglementen of
beoordeelt deze. U adviseert inzake klachten, bezwaren en geschillen, u vertegenwoordigt de Directeur Domeinbeheer
bij gerechtelijke geschillen en rechtszaken en u stelt pleitnotities en andere documenten op.
Uw profiel
U heeft minimaal een afgeronde academische opleiding Rechten en minimaal 3 jaar relevante werkervaring. U heeft
uitgebreide kennis en inzicht in privaatrechtelijke/notariële wet- en regelgeving. U heeft ervaring in het voeren van
juridische procedures. Verder beschikt u over uitstekende (schriftelijke) adviesvaardigheden t.a.v. juridische en
bestuurlijke vraagstukken. U bent accuraat en zelfstandig. U bent een teamplayer, stressbestendig, integer en van
onbesproken gedrag. U beheerst de Nederlandse, Engelse en Papiamentse taal uitstekend, zowel in woord als in
geschrift.
Het aanbod
Het Ministerie biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Procedure
Voor nadere informatie over de organisatie en/of de functie kunt u contact opnemen met Jocelyn Thijssen-Peterson, Senior Manager Human
Capital Consultancy, Learning & Assessments bij Deloitte Dutch Caribbean op tel. (+5999) 433 3333. Informatie over de organisatie vindt u ook op
de website: www.gobiernu.cw/vacatures. U kunt uw sollicitatiebrief en CV voor 17 november 2017 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt
altijd binnen twee dagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een referentie- en integriteitsonderzoek maken deel uit van de
selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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