Het Bureau Ombudsman Curaçao heeŌ als taak het ondersteunen van de Ombudsman van Curaçao
in zijn hoedanigheid van Hoog College van Staat. De Ombudsman van Curaçao is voornamelijk
belast met de controle van en het toezicht op de behoorlijkheid van de gedragingen van de
bestuursorganen van Curaçao.
Om zijn taken uit te kunnen oefenen, is de Ombudsman van Curaçao op zoek naar een:

Jurist
FuncƟe inhoud
• analyseert en beoordeelt ingekomen verzoekschriŌen ingevolge de bepalingen van de
Landsverordening ombudsman;
• adviseert over de interpretaƟe en toepassing van jurisprudenƟe en van wet- en regelgeving;
• stelt zelfstandig concept onderzoeksrapporten en overige documenten op ten behoeve van de
Ombudsman;
• voert in opdracht van de Ombudsman juridische onderzoeken uit naar de gedragingen van de
bestuursorganen van Curaçao;
• onderzoekt complexe (klacht)zaken en normschendingen;
• verricht in het verlengde van de funcƟe liggende acƟviteiten en werkzaamheden.

FuncƟe eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde WO opleiding rechten;
minimaal 2 jaar werkervaring in een academisch juridische funcƟe;
Kennis van en aĸniteit met de poliƟek bestuurlijke organisaƟe van Curaçao;
kennis van internaƟonale ontwikkelingen op juridisch gebied;
goede beheersing van het Nederlands, Papiamentu, Engels en Spaans in woord en geschriŌ;
integer en accuraat;
exibel en stressbestendig;
sociaal en communicaƟef vaardig.

Indien u zich herkent in de bovengenoemde funcƟe, nodigen wij u graag uit om te solliciteren.
U kunt uw sollicitaƟe, vergezeld van uw CV, uiterlijk 25 mei 2018 indienen via het e-mailadres
sollicitaƟe@ombudsman-curacao.cw t.a.v. de Secretaris van de Ombudsman van Curaçao, R.
Mathilda, p/a Scharlooweg 41.
Bij de invulling van de bovengenoemde funcƟe, genieten de kandidaten die reeds in dienst zijn van
de Curaçaose overheid voorrang. Voor nadere inhoudelijke informaƟe, kunt u contact opnemen
met de heer R. Mathilda, Secretaris van de Ombudsman via het telefoonnummer 461-0303 of via
het bovengenoemde e-mailadres (sollicitaƟe@ombudsman-curacao.cw).

