
                           

           

        
 
 
Het Gemeenschappelijk Hof  van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van 
Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele 
Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.  
 
Het Gemeenschappelijk Hof  werkt als een verzelfstandigde organisatie ter verdere 
professionalisering en efficiëntie van de rechtspraak. 

 
Voor het Gemeenschappelijk Hof, standplaats Curaçao roepen wij kandidaten op voor de 
functie van: 
 
 
   Hoofd Administratieve Ondersteuning 
 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het management van de 
administratie afdeling back office. Samen met je team draag je zorg voor de 
administratieve registratie, voorbereiding en verwerking van zaken en voor een 
verantwoorde dossiervorming ervan.  
De afdeling Administratieve ondersteuning bestaat uit een Hoofd Administratieve 
Ondersteuning en Administratief  medewerkers. 
 
  De functie: 

 Het op verantwoorde wijze voeren en onderhouden van de griffie-
administratie  

 het zorg dragen van een adequate interne organisatie binnen het team 

 het intensief  coachen en begeleiden van de medewerkers  

 het scheppen van voorwaarden en kaders waarbinnen de 
medewerkers hun taken kunnen uitvoeren 

 het bewaken van de efficiency en effectiviteit van gevoerde 
procedures en werkmethoden en vertalen van beleidsbeslissingen naar 
concrete operationele maatregelen 

 het zorgdragen voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties met 
andere afdelingen 

 Lid van het management team van de vestiging Curaçao en in dat 
kader adviseren over de werk-/beleidsuitvoering  

 het volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen die het 
werkterrein van de afdeling beïnvloeden. 

 
  

Wat wordt van U verwacht: 

 Afgeronde HBO diploma 

 Minimaal vijf  jaar ervaring in een administratief- juridische omgeving 
in een leidinggevende functie  



                           

 Kennis en inzicht van processen  

 Vaardigheid bij het coachen van medewerkers en managen van een 
afdeling  

 Resultaatgerichtheid en leergierigheid 

 Analytisch vermogen 

 Zelfstandigheid en integriteit 

 Mensgericht leiderschap en samenbindend vermogen 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
 

 
   Arbeidsvoorwaarden 

    Secundaire arbeidsvoorwaarden conform het personeelsreglement 2010 
van het Gemeenschappelijk Hof  van Justitie 
 

Procedure 

     Een medische keuring, een assessment en een antecedentenonderzoek 
maken deel uit van de sollicitatieprocedure. 

 
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken 
door uw sollicitatie met CV vóór 21 oktober 2016 in te dienen bij Mw. Myrla Alment, 
HRM Manager van het Gemeenschappelijk Hof  van Justitie van Aruba, Curacao en St. 
Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba Wilhelminaplein nr. 4. Tel. 4634-146 of  
mail naar: HRM@caribjustitia.org 
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