
 

 
 
 

 
VACATURE SOCIAAL CRISISPLAN 

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van Land Aruba bestaande uit een veelheid van 
projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met 
instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het voorkomen en 
bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen, zoals huiselijk 
geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het uiteindelijke doel is de 
instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over de hele keten van 
sociaal, zorg, onderwijs en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de Arubaanse 
samenleving. Voor dit project is Land Aruba op zoek naar kandidaten voor de volgende functie: 
 

HR Adviseur  
De functie 

Als HR Adviseur van het Sociaal Crisisplan ondersteunt u de vijf verschillende overheidsdiensten die 
deel uitmaken van het Sociaal Crisisplan programma. U bent voornamelijk verantwoordelijk voor de 
operationale HR-processen, zodat u de personele bezettingen van de verschillende overheidsdiensten op 
peil kunt houden. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de functiebeschrijvingen. Tevens 
draagt u zorg voor het opstellen van de selectiecommissie voor de betreffende diensten, u maakt deel uit 
van de sollicitatiegesprekken en u bewaakt de kwaliteit van de selectieprocedure. Daarnaast bent u 
sparringpartner van de Directie en Management op het gebied van de inrichting van het team, 
rechtspositionele vraagstukken en personele kwesties.  
 
Uw profiel 
U heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding in de richting van Human 
Resource Management met enkele jaren relevante werkervaring. U heeft kennis van en aantoonbare 
ervaring met organisatorische en personele vraagstukken. U bent een professional die zelfstandig kan 
opereren, maar die ook kan samenwerken. U beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, bent 
overtuigend en communicatief sterk. Tevens bent u vaardig in het onderhandelen met verschillende 
overlegpartners. Daarnaast beschikt u over uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.  
 
De procedure 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel: 
(+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 25 oktober a.s. e-mailen naar 
SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt 
u dan contact met ons op). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 


