VACATURE
Het Openbaar Ministerie (OM) van Aruba is eindverantwoordelijk voor de strafrechtshandhaving in Aruba. Daartoe geeft het OM leiding aan en houdt het toezicht op de opsporing
van strafbare feiten door de opsporingsinstanties, draagt het verantwoordelijkheid voor
de vervolging van die strafbare feiten voor de strafrechter en is het belast met het doen
uitvoeren van vonnissen en beschikkingen van de rechter in strafzaken. Daarnaast vervult
het OM ook een aantal andere taken.
Het OM bestaat uit twee parketten die in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest; het parket van
de Procureur-Generaal en het parket van de Hoofdof¿cier van Justitie. Deze twee parketten
vormen voor een aantal werkzaamheden een geïntegreerd parket in de eerste en tweede lijn. Aan het hoofd van het OM staat
de Procureur-Generaal. Het OM bestaat verder uit een Advocaat-Generaal (bij afwezigheid van de Procureur-Generaal tevens
zijn waarnemer), een Hoofdof¿cier van Justitie, 8 Of¿cieren van Justitie, 5 parketsecretarissen en ongeveer 35 administratieve
medewerkers. De Procureur-Generaal wordt beleidsmatig ondersteund door een beleidsafdeling (5 juristen).
Belangrijke thema’s bij de uitvoering van zijn taken zijn voor het OM de gezamenlijke samenwerking met de justitiële ketenpartners op het gebied van de rechtshandhaving, de versterking van de verbinding met de samenleving, alsmede de doorontwikkeling van de OM-organisatie zelf. Door het OM wordt met het oog daarop onder meer ingezet op een overheidsbrede
benadering van de onderwerpen veiligheid en criminaliteit, op een multidisciplinaire rechtshandhaving en op specialisatie en
deskundigheid. Terugkerende speerpunten bij het OM bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten vormen verder de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zoals mensenhandel en mensensmokkel, witwassen en ambtelijke
corruptie, high impact criminaliteit (waaronder overvallen en drugshandel) en veel voorkomende criminaliteit.
Er is binnen het OM een beleidsmatige strategische visie ontwikkeld voor de jaren 2018-2022 om aan de taakuitvoering richting
te geven. Ter uitvoering daarvan wordt gewerkt met een jaarplan- en jaarverslagcyclus. Ook loopt er een digitaliseringsproject
voor de interne bedrijfsprocessen dat de doelmatigheid daarvan ten goede zal komen.
In verband met het vertrek van Aruba van de Procureur-Generaal per 20 april jl. is een vacature ontstaan voor de functie van:

Procureur-Generaal van Aruba (m/v)
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
De Procureur-Generaal houdt toezicht op een behoorlijke opsporing en vervolging van strafbare feiten. Hij draagt zorg voor de
kwaliteit en de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van het OM. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische visie 2018-2022 en de jaarplannen. Tevens is hij verantwoordelijk voor beleidsprogramma’s, waaronder die voor de
bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel, witwassen en ambtelijke corruptie. Hij is nauw betrokken bij het vergroten
van de grensveiligheid.
Tevens geeft hij algemene en bijzondere aanwijzingen betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het OM.
Ook het instellen van hoger beroep in strafzaken die door het Gerecht in Eerste Aanleg zijn berecht behoren tot zijn verantwoordelijkheden, alsmede de opsporing en vervolging van stafbare feiten waarvan de berechting in eerste aanleg aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is opgedragen. Verder zijn er nog andere bij landsverordening of bij wet opgedragen taken die tot
uitvoering moeten worden gebracht. Hij is voorts eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden verricht door de afdelingen en
de medewerkers van het parket van het OM.
De Procureur-Generaal onderhoudt wekelijkse contacten met de Minister van Justitie en de korpschef in de driehoek. Hij stuurt
de onder hem ressorterende Landsrecherche (LR) aan die onderzoeken doet op het gebied van ambtelijke corruptie en integriteitsschendingen. Er is ook intensief contact met ketenpartners zoals het Korps Politie Aruba (KPA), de Veiligheidsdienst Aruba
(VDA), het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Nationaal Centraal Bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol
(NCTVI), de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (KW), de Koninklijke Marechaussee en
de Commandant Zeemacht Carib (CZMCARIB). Hij is lid van het eilandoverstijgend Presidium van de KW. Hij onderhoudt
contacten met de Procureur-Generaal van de andere OM-onderdelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij zit het Justitieel Beleidsoverleg (KPA, RST, LR, VDA, NCTVI en OM) voor dat in de afgelopen periode is geprofessionaliseerd. Hij
onderhoudt voorts contacten met de Gouverneur van Aruba en is lid van de klankbordgroep van het Bureau Integriteit Aruba.
PROFIEL EN FUNCTIE-EISEN:
De kandidaat beschikt bij voorkeur over een ruime ervaring als leidinggevende Of¿cier van Justitie of Advocaat-Generaal. De
kandidaat is afgestudeerd in het Nederlands Recht of Antilliaans/Arubaans Recht. De kandidaat is in staat veranderingen en
trends om te zetten in vernieuwing en ontwikkeling van kennis en kwaliteit. Bij de functie hoort een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. De kandidaat is in staat de strategische visie uit te
voeren en naar de toekomst te kijken. De kandidaat is koersvast. De kandidaat heeft kennis van het Engels in woord en geschrift.
De kandidaat is in staat met betrokken distantie samen te werken met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiek, ambitieus en een aanpakker;
Sterke communicatieve vaardigheden;
Kan gezaghebbend optreden;
Resultaatgericht;
Stressbestendigheid;
Inlevingsvermogen in de lokale cultuur;
Af¿niteit met en Àexibiliteit in een multiculturele werkomgeving;
Tactisch kunnen optreden, sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn en selectief in sociale contacten;
Sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
Toegankelijk en met het vermogen om samen te werken met alle geledingen van de organisatie.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Kandidaten die interesse hebben voor deze functie kunnen hun kandidatuur, inclusief cv, uiterlijk 11 september 2019 indienen bij het Openbaar Ministerie van Aruba, t.a.v. mr. drs. F.A.P.M. van Deutekom via e-mailadres: frans.vandeutekom@
omaruba.aw. Naast gesprekken kunnen een medische keuring, een assessment en een referentie-onderzoek deel uitmaken
van de selectieprocedure.
Het streven is gesprekken met kandidaten in de week van 30 september a.s. te doen plaatsvinden.
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer F. van Deutekom, Advocaat - Generaal, via
telefoonnummer (+297) 5214100 of (+297) 5947843 (mobiel). Vanuit Nederland graag rekening houden met 6 uur tijdsverschil.
Voor de sollicitanten uit Nederland dient een afschrift van de sollicitatiebrief aan het Hoofd van de afdeling HRM van het
Parket-Generaal, e-mail ao@om.nl te worden gezonden. De sollicitatietermijn sluit op 11 september 2019.

