
 

ST. MAARTEN 

Ministerie van Algemene Zaken   
 
 

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan 

de ontwikkeling van het land. De sectie Wetgeving van de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving is 

op zoek naar een:  

Juridisch Bestuursadviseur 
 

Organisatie: 

De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving heeft 3 kerntaken, namelijk bestuurlijke en juridische 

advisering, centrale wetgevingsfunctie en procesvoering. De afdeling kent 17 formatieplaatsen en 

bestaat uit de sectie Juridische Zaken en de sectie Wetgeving.  

De sectie Wetgeving toetst ontwerpen van wettelijke regelingen van alle ministeries, terwijl de sectie 

tegelijkertijd nog volop bouwt aan het wetgevingsapparaat zelf: stroomlijnen van procedures, 

toegankelijk maken van wetgeving, starten van interdepartementaal wetgevingsoverleg, etc. 

Bovendien adviseert de sectie Wetgeving over staatsrechtelijke aangelegenheden.  

 

De functie: 

De bestuurlijke/juridische advisering vanuit de afdeling is zeer gevarieerd; van het opstellen resp. 

beoordelen van uiteenlopende privaatrechtelijke overeenkomsten, advisering over deelnemingen, 

aanbesteding, mandatering en bestuursrechtelijke besluiten, tot afhandeling van bezwaarschriften en 

arbeidsrechtelijke advisering. Verder heeft de afdeling een centrale rol in de ontwikkeling van 

Juridische Kwaliteitszorg en verzorgt het ook presentaties en scholing over juridische onderwerpen. Wij 

zijn op zoek naar een direct inzetbare jurist, die beschikt over ruime en aantoonbare ervaring op het 

gebied van het bestuursrecht, maar die ook kennis heeft van het privaatrecht. 

 

Functie-eisen: 

- Een voltooide academische juridische opleiding met zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke 

elementen;  

- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;  

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheid; 

- Pragmatische, resultaatgerichte instelling; 

- Creatief en innovatief; 

- Analyserend vermogen; 

- Een proactieve, meedenkende opstelling.  

 
Salaris: 
Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAf. 5.945,00 en maximaal NAf. 11.128,00. 

 
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 15 oktober 
2022, met vermelding van de functie in het onderwerp, sturen naar het volgende emailadres: 

careers@sintmaartengov.org of afleveren bij het Bestuurskantoor, postadres Soualiga Road #1, Pond Island, 
Great Bay. Graag de enveloppe adresseren aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken. 
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