
 
 
 
 

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.  
 

Voor  vestiging Curaçao  zoeken wij enthousiaste kandidaat voor de volgende 
functie : 

   
 

Functioneel beheerder  
 
Het Bedrijfsbureau is een staforgaan met centrale taken  zoals de Financiële administratie, de IT 
en HRM. De Functioneel beheerder maakt deel uit van het Bedrijfsbureau.   
 

 
De functie: 

 Het Hof  heeft een eigen, centraal zaak registratiesysteem ontwikkeld dat 
nu wordt geïmplementeerd. De functioneel beheerder heeft een 
spilfunctie tussen de gebruikers en het zaak registratiesysteem, om de 
gebruikers wegwijs te maken en alle mogelijkheden te leren.  

 Op zelfstandige wijze, rechtstreeks rapporterend aan de directeur 
Bedrijfsvoering, maakt de functioneel beheerder de vertaalslag van 
gebruikerswensen naar een effectief  beheer.. 

 Projectmatig werkend vanuit een strategische context heeft de functioneel 
beheerder ook oog voor de cruciale details. De focus ligt op het 
verkrijgen van tijdige en betrouwbare managementinformatie uit het zaak 
registratiesysteem. Werkzaamheden omvatten het beheren, ontwikkelen, 
testen en in beheer nemen van nieuwe functionaliteiten van het zaak 
registratiesysteem.  

 De functioneel beheerder werkt nauw samen met de bouwers van het 
systeem (Spir-IT). Bewaakt het budget, stelt de planning op en adviseert 
het bestuur over de beoogde veranderingen.  

 Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 2 jaar.  
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Wat wordt van U verwacht: 

 De Functioneel beheerder heeft grondige kennis op HBO niveau van IT-
ontwerp, implementatie en beheer.  

 Kennis van en ervaring met processen in de rechtspraak en de implicaties 
die veranderingen in het systeem hierop hebben is een pré.  

 Kunnen schakelen tussen hoofdlijnen en praktische, klantgerichte 
oplossingen.  

 Kan planmatig werken, weet de omgeving in te schatten en op een 
positieve wijze te beïnvloeden, maakt goed contact met alle stakeholders.  

 Kan ideeën vertalen naar beleid en verwerken in heldere schriftelijke 
notities en plannen.  

 Is resultaatgericht en kan zelfstandig en in teamverband opereren. 

  In staat zijn om te reizen naar de verschillende vestigingen 
 
 

 
 Arbeidsvoorwaarden 
 

 Secundaire arbeidsvoorwaarden conform het personeelsreglement 
 2010 van het Gemeenschappelijk Hof  van Justitie 

 
 
Een medische keuring, een antecedentenonderzoek en een psychologisch onderzoek maken deel 
uit van de sollicitatieprocedure. 
 
 
Als u geïnteresseerd bent in deze functies, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw 
sollicitatie met CV vóór 4 maart 2017  in te dienen bij mevrouw  
M. Alment, Human Resource Manager van het Gemeenschappelijk Hof  van Justitie van Aruba, 
Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba Wilhelminaplein nr. 4. Tel. 
4634144 of  email: hrm@caribjustitia.org  
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