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 Aruba roepen wij kandidaten op voor de
volgende functie:
Juridisch Medewerker (m/v)
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Juridische Ondersteuning van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (HOF). De afdeling Juridische Ondersteuning is
belast met het voorbereiden van zittingen binnen de juridische kaders, de administratieve
organisatorische regels en interne procedures van het HOF.
De Functie:
 Het beoordelen van formele en materiële aspecten van processtukken;
 Het adviseren van de rechter over bijzonderheden bij de zaken en over relevante
jurisprudentie;
 Het verzamelen van aanvullende gegevens;
 Het verrichten van voorbereidende onderzoeken;
 Het bewaken van de procedure ter terechtzitting;
 Het verschaffen van aanvullende informatie indien noodzakelijk;
 Het overleggen met de rechter over de inhoud van het proces-verbaal van de
zitting, de te nemen beslissing en de motivering daarvan;
 Het concipiëren van uitspraken en processen-verbaal;
 Het redigeren van overwegingen op aanwijzing van de rechter.
Wat wordt van u verwacht:
 Werk-denkniveau op WO niveau;
 Opleiding: WO;
 Werkervaring: ruime werkervaring (tenminste 3 jaar) in een juridische functie;
 Theoretische- en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied en van de
maatschappelijke en economische en politiek-bestuurlijke dimensies van de
rechtspraak;
 Kennis van de taak, organisatie en werkwijze van het gerecht op het specifieke
rechtsgebied;
 Vaardigheid in de voorbereiding van zittingen en het opstellen van juridische
adviezen;
 Vaardigheid in het fungeren als griffier;
 Vaardigheid in het concipiëren en redigeren van uitspraken.

Wij bieden de mogelijkheid om jaarlijks deel te nemen aan cursussen op het juridisch gebied.
Arbeidsvoorwaarden:
 Secundaire arbeidsvoorwaarden conform het personeelsreglement 2010 van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie;
 Een medische keuring 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 sollicitatiebrief met cv uiterlijk 31 oktober 2018 in te dienen bij dhr. E. Kross,
Vestigingsmanager van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, te J.G. Emanstraat 51,
e-mail: ernesto.kross@caribjustitia.org. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met mw. E.P. Croes-Kelly, Medewerker Personeelszaken, telf.: +297-5265432.

