
 

 VACATURE 
 

Het Ministerie van Financiën stimuleert effectief en evenwichtig beleid 
en uitvoering op het gebied van financiën, belastingen en douane om de 
publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig te 
verkrijgen en te besteden. Daarnaast is het Ministerie van Financiën 
verantwoordelijk voor de begrotingscyclus.  
Het Ministerie van Financiën zoekt voor de Overheid medewerkers van 
hoge kwaliteit en van onbesproken gedrag. Voor de versterking van de 
financiële functie zoekt het ministerie negen Financieel Directeuren 
(Schaal 15 of 16). 
 

Directeur B (schaal 16) 
 

Context en omgeving 
De Financieel Directeur wordt geplaatst onder één van de 
onderstaande Ministeries en wordt geacht om na een periode van 
Ministerie te veranderen. 
O Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur; 
O Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn; 
O Ministerie van Economische ontwikkeling; 
O Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; 
O Ministerie van Justitie; 
O Ministerie van Algemene Zaken; 
O Ministerie van Financiën; 
O Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening; 
O Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur. 
 
De Financieel Directeur maakt gedurende deze periode deel uit van het 
Managementteam van een Ministerie en is verantwoordelijk voor de 
realisatie van een integraal en doelmatig financieel management van 
het desbetreffende ministerie.  
 
Resultaatgebieden 

1. Draagt bij aan de ontwikkeling c.q. adviseert de desbetreffende 
Minister, de Secretaris Generaal en de (sector- en/of beleids-) 
directeuren over de vorming dan wel realisatie van het te voeren c.q. 
gevoerde strategisch beleid relevant voor het werkterrein van de 
organisatie en in relatie tot onder andere door: 

• Participeert in eenduidige en consistente visie- en beleidsontwikkeling;  

• Adviseert gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding en uitvoering 
van de wettelijke regelingen op het beleidsterrein van de organisatie 
en de financiële gevolgen terzake; 

• Vertegenwoordigt of ondersteunt de Ministerraad bij het plegen van 
overleg, bemiddelen en onderhandelen in lokale overlegkaders; 

• Draagt standpunten uit en maakt afspraken. 
 

2. Is verantwoordelijk voor de realisatie van het integrale en doelmatige 
financieel management van een ministerie o.a. door: 



 

• Volgt relevante interne en externe ontwikkelingen op financieel gebied 
en op het gebied van overheidsfinanciën; 

• Draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van 
financiële (meer)jaarplannen, financieel management en - beheer 
binnen de strategische centrale (financiële) kaders aangegeven door 
het Ministerie van Financiën; 

• Is verantwoordelijk voor de vertaling van het centraal financieel beleid 
en de (strategische) beleidsvoornemens en -plannen naar financiële 
plannen, consequenties en de (meerjarige) begroting en adviseert 
hierover, toetst uit te voeren strategische beleidsbeslissingen en -
plannen / activiteiten van een ministerie op rechtmatigheid en 
doelmatigheid en op financiële aspecten in alle fasen van 
voorbereiding tot en met uitvoering, analyseert en adviseert en toeziet 
op de naleving van overeengekomen aanpassingen;  

• Is verantwoordelijk voor het adviseren over, opzetten, evalueren en 
aanpassen van de begrotingscyclus en de planning & control cyclus; 

• Zorgt voor de afstemming, acceptatie en implementatie van het te 
voeren beleid en de beleidsuitvoering op het gebied van financieel 
management en financiële administratie van de organisatie door 
relevante partijen; 

• Ontvangt onderzoeksresultaten, bespreekt bevindingen van de Internal 
Auditor en zet acties uit; 

• Zorgt in personele zin voor een optimale kwalitatieve bezetting en 
inzet van de medewerkers van de Financiële Staf en externen en voor 
de randvoorwaarden waardoor zij in staat zijn binnen de gegeven 
organisatiefilosofie eigen verantwoordelijkheid te dragen voor aan hen 
opgedragen activiteiten; 

• Draagt zorg voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties met de 
andere organisaties, ministeries en overige (externe) relaties. 

• Neemt deel aan intern en extern werkoverleg en (multidisciplinaire) 
projectgroepen. 
 

3. Geeft leiding aan de medewerkers binnen de Financiële Staf o.a. 
door: 

• Motiveert, coacht en begeleidt medewerkers; 

• Draagt zorg voor een goede teamspirit binnen de afdelingen, signaleert 
onderlinge conflicten en ziet toe op oplossing hiervan;  

• Signaleert en geeft follow-up aan ontwikkelingsbehoeften- en 
noodzaak; 
Geeft het goede voorbeeld. 
 
Competenties, opleiding en ervaring 
Competenties op functieniveau: 

• Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van bedrijfseconomie of 
overheidsfinanciën; 

• Fundamentele kennis van en diepgaand inzicht in alle, op strategisch 
niveau relevante politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financieel-
economische en technische aspecten van het gehele beleidsterrein van 
de organisatie; 

• Kennis van en vaardigheid in het behartigen van het management van 
een overheidsorganisatie; 



 

• Kennis van het toegewezen werkterrein en de relevante omgeving van 
het Land Curaçao; 

• Kennis van integrale planning- en control cyclus, van de beleids- en 
begrotingscyclus en van de bedrijfsvoering; 

• Kennis van en vaardigheid in management, organiseren, adviseren en 
leidinggeven; 

• Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van financiële 
(beleids)plannen, adviezen, standpunten, rapportages, concept wet- en 
regelgeving of van nieuwe ideeën en concepten, waarvoor een 
multidisciplinaire oriëntatie is vereist; 

• Zelfstandig; 
 
Kern Competenties: 

• Integriteit 

• Klantgericht (interne en externe klanten) 

• Vakkundig, professioneel, kwaliteit gerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 
 
Opleidingseisen en ervaring: 

• WO-opleiding op financieel/economisch gebied; 

• 5 jaar relevante werkervaring. 
 
Procedure 
Voor meer informatie omtrent deze vacatures wordt verwezen naar de 
profielen op de website www.minfin.cw/vacatures. 
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u vóór dinsdag 28 mei 2019 
verzenden naar vacatures@minfin.cw.  
Een antecedentenonderzoek, caseopdracht, assessment en medische 
keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij gebleken 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. Gelieve in 
de sollicitatiebrief aan te geven op welk functieniveau u solliciteert. Voor 
meer informatie over zowel de vacature als de procedure, kunt u contact 
opnemen met mw. D. Sloop  op telefoonnummer: 466-9000. 
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