
 

 

  SINT MAARTEN 

Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 
 
De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkeling van het Land. In het bijzonder is het Ministerie van Algemene Zaken op zoek naar een:  
 

Afdelingshoofd Juridische Zaken & Wetgeving (JZ&W) 
 

Het Afdelingshoofd JZ&W legt direct verantwoording af aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Algemene Zaken en geeft dagelijks leiding aan de medewerkers van de afdeling.  
 

De afdeling 
De afdeling bestaat uit de Sectie Wetgeving en de Sectie Juridische Zaken en maakt onderdeel van het Ministerie 
van Algemene Zaken. De afdeling speelt een cruciale rol in het functioneren van de organisatie zowel op het 
gebied van juridisch advies als met de ondersteuning bij het opstellen van wetgeving. Naast de dagelijkse 
werkzaamheden, zal de nadruk voor de komende periode liggen op het organisatorisch en inhoudelijk verder 
ontwikkelen van de afdeling, waaronder de meerjarige beleidsvisie van de afdeling; implementatie van een 
systeem ‘juridische kwaliteitszorg’; doorzetting en verbetering van het wetgevingskwaliteitsbeleid en het vergroten 

van de rol van de afdeling bij juridische procedures. 
 
Daarnaast zijn er lopende aangelegenheden, zoals onderhoud en beheer van de juridische databank, uitgifte van 
het Afkondigingsblad en de Landscourant, organisatie van het Juridisch Platform, organisatie van het 
Interdepartementaal Wetgevingsoverleg, en het bijhouden van het Draaiboek Wetgeving en de Aanwijzingen voor 

de regelgeving. 

 
Opleiding en ervaring 
• Academisch opleiding in de juridische richting; 
• Ervaring met of bij de overheid of een gelijksoortige organisatie is een pre; 
• Strategisch werken in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving; 
• Minstens 5 jaar leidinggevende ervaring en een coachende managementstijl; 
• Goede kennis van de Engelse en de Nederlandse taal (in woord en geschrift);  
• Kennis van (de toepassing van) wet- en regelgeving en juridische consequenties; 

• Actuele kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied; 
• Aantoonbare ervaring met het onderzoeken en analyseren van juridische vraagstukken; 
• Ervaring in het schrijven van (juridische) stukken; 
• Kennis van bedrijfs- en afdelingsprocessen. 

 
Salaris 

Het salaris is afhankelijk van uw opleiding en ervaring en bedraagt minimaal NAF. 6.934,00 en maximaal                 

NAF. 12.629,00. De salarisschaal behorende bij deze functie is schaal 14.  
 
Informatie: 
Voor een uitgebreide functieomschrijving en nadere informatie kan contact opgenomen worden met de Secretaris-
Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken, de heer Hensley Plantijn, via email: 
Hensley.Plantijn@sintmaartengov.org.  

 
Sollicitanten:  
Als u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw CV, brief en kopieën van uw diploma(s) vóór 31 oktober 
2022, met vermelding van de functie in het onderwerp, sturen naar het volgende emailadres: 
careers@sintmaartengov.org of verzend uw sollicitatie naar het Bestuurskantoor, postadres Soualiga Road #1, 
Pond Island, Great Bay. 

 
  

 
Een uitgebreid veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure 
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