
In deze uitdagende functie geef je leiding aan de afdeling juridische 
ondersteuning. Samen met je team draag je zorg voor een optimale juridisch 
inhoudelijke ondersteuning aan de rechters in de voorbereidingsfase, zittingsfase 
en de afdoeningfase van zaken. De afdeling Juridische ondersteuning bestaat 
uit gerechtssecretarissen en griffiers op verschillende niveaus.

DE FUNCTIE 
• Het zorg dragen van een adequate interne organisatie binnen het team;
• Het intensief coachen en begeleiden van de medewerkers; 
• Het bewaken van de efficiency en effectiviteit van gevoerde procedures en 

werkmethoden en vertalen van beleidsbeslissingen naar concrete operationele 
maatregelen;

• Het juridisch inhoudelijk analyseren en beoordelen van dossiers van complexe 
zaken aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie;

• Het schrijven van een notitie waarin de juridisch en inhoudelijke bijzonder-
heden/vraagpunten zijn opgenomen;

• Het optreden als griffier tijdens zitting;
• Het optreden als volwaardig gesprekspartner in de raadkamer;
• Het concipiëren van de beslissing in de vorm van een vonnis/beschikking/  

uitspraak op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

FUNCTIE EISEN
• Afgeronde universitaire rechtenopleiding;
• Minimaal zeven jaar ervaring in een juridische functie en vijf jaar ervaring in 

een leidinggevende functie.

PROFIEL
• Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid;
• Vaardigheid bij het coachen van medewerkers op verschillende niveaus;
• Kennis en inzicht in het kunnen toepassen van formeel en materieel recht, 

jurisprudentie en overige regelingen;
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid;
• Analytisch vermogen;
• Zelfstandigheid en integriteit;
• Aandacht voor ontwikkeling van medewerkers;
• Goede contactuele en leidinggevende eigenschappen.

Een assessment en medische keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatie-
procedure.

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.

HOOFD JURIDISCHE  
ONDERSTEUNING

VACATU RE

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij 
enthousiaste kandidaten voor de functie van:

BENT U GEÏNTERESSEERD?
Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:
De heer E. Kross, Vestigingsmanager van 
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 
Adres: J.G. Emanstraat 51
Telefoon: +297 5265432
Email: ernesto.kross@caribjustitia.org

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:
Mevrouw E.P. Croes-Kelly,  
Medewerker Personeelszaken
Telefoon: +297 5265432
Sluitingsdatum: 24 oktober 2022

Informatie over het Hof is te vinden op: 
www.gemhofvanjustitie.org


