Het Kabinet van de Gevolmachtigde
minister van Aruba in Nederland:
Directeur (M/V)
Het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland (KGMNL) fungeert als
aanspreekpunt in Nederland voor de Staten, de Raad van Ministers, de departementen en burgers van
Aruba en heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van Aruba zowel in Nederland als bij de
Europese Unie en het verlenen van steun en bijstand aan Arubanen in Nederland.
De Directeur is verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering op dagelijkse basis van het
KGMNL. De directeur heeft in deze taken in de structurering en inrichting van de processen rondom
personeel en de PIOFAH-functies bij het KGMNL, zoals financiën, informatievoorziening,
automatisering, gebouwonderhoud en degelijke. Ook is de directeur verantwoordelijk met inhoudelijke
beleidsvorming en implementatie van relevante beleidsterreinen (voor mogelijk Nederland als ook
Aruba) gezien de bijzondere taak van het KGMNL.
De functie
De Directeur is verantwoordelijk voor onder andere de volgende zaken:
 het realiseren van een integraal, efficiënt en effectief management van de organisatie;
 het volgen, signaleren en onderzoeken van relevante ontwikkelingen, die de taken van het KGMNL
beïnvloeden;
 het zorgdragen dat de Gevolmachtigde minister beleidsmatig ondersteund wordt door op relevante
beleidsterreinen adviezen, beleidsnota’s en memo’s aangaande het gevoerd beleid te formuleren,
ontwikkelen en uit te voeren;
 het in het bijzonder werkzaamheden te laten uitvoeren/verrichten ten behoeve van de
vertegenwoordiging van Aruba bij de Rijksministerraad alsmede de consulaire taken;
 het zorgdragen voor de afstemming, acceptatie en implementatie van het te voeren beleid en de
beleidsuitvoering van de organisatie door relevante partijen en in afstemming met de beleidsdirecties
te Aruba;
 het op stimulerende en inspirerende wijze leidinggeven aan het personeel en deze ondersteunen in
hun taakuitvoering en loopbaan binnen de KGMNL;
 het voeren van een verantwoord management van de organisatie en daarnaast het realiseren van een
adequate inrichting en organisatie van de werkprocessen, procedures en interne bedrijfsvoering en
het implementeren van onder andere nieuwe regelgeving, systemen, diensten enz., alsmede een
doelmatige en doelgerichte inrichting van de overleg-/ communicatiestructuren en
informatiestromen;
 het verzorgen van het beheer van de organisatie, waaronder de interne organisatie, formatie en
personele bezetting, budgetbeheer en management informatie, zoals begroting, management
rapportages en jaarrekening;
 het zorgdragen voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties met de andere organisaties, ministeries
en overige (externe) relaties teneinde haar doelstelling beter te bereiken;
Functievereisten en competenties:
 WO-opleiding in relevante richting;
 minimaal 6 jaar leidinggevende werkervaring;
 brede met gespecialiseerde theoretische kennis en ervaring opgedaan met kernthema’s van belang
voor het werkveld van het KGMNL;
 breed inzicht in sociaal-maatschappelijke, sociaaleconomische, financieel economische, juridische
of politiek bestuurlijke aangelegenheden van zowel Nederland als ook Aruba;
 de houding en gedrag is integer, klantvriendelijk, vakkundig, professioneel, gericht op
samenwerking en resultaten behalen;
 coachend leidinggeven, besluitvaardig en overtuigend met gevoel voor verantwoordelijkheid.
Arbeidsvoorwaarden:
De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 15 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Een medische keuring, een veiligheidsonderzoek en een assessment maken deel uit van de
sollicitatieprocedure. Desgewenst wordt een referentieonderzoek uitgevoerd.
Schriftelijke reacties:
Wilt u als Directeur van het KGMNL dienen en voldoet u aan de gestelde eisen? Stuur dan uiterlijk
donderdag 30 juni 2022 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de minister van
Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, via
vacatures@drh.gov.aw
Een selectiecommissie bestaande uit een adviseur van de minister Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, de directeur van het Departamento di
Impuesto en de directeur van het Departamento Recurso Humano zullen na de selectieprocedure een
voordracht doen aan de minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur
en Ruimtelijke Ordening voor de aanstelling van een nieuwe Directeur KGMNL.

