
 
ST. MAARTEN 

 
Ministerie van Financiën 

 
De Afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het zorgdragen van de nationale en internationale juridische en 
beleidskaders, wet-en regelgeving betreffende de financiële, fiscale en monetaire aangelegenheden en het toezicht op de 
kwaliteit van de uitvoering van die kaders, en de financiën van Sint Maarten. De Afdeling Financiën is op zoek naar: 

 
Sectiehoofd AO/IC 

Kerntaken/ verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

Leiding aan de sectie 

▪ Draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op 
de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht); 

▪ Bevordert de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de sectiewerkzaamheden; 

▪ Initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk; 
▪ Voert het dagelijks personeelsmanagement; 

▪ Draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de sectie, met een sterk accent op personele en 
financiële taken; 

▪ Stelt op basis van het afdelings- of dienstplan de jaarlijkse planning en begroting op en geeft prioriteiten aan, 
verstrekt periodieke rapportages aan het hoofd. 

 

Coördinatie van (beleid)uitvoering en adviezen op een complex deel van het beheer- of uitvoeringsterrein en invulling 
geven aan de beleidsvrije ruimte 
▪ Levert substantiële bijdragen aan het opstellen van (meer)jaarlijkse beheer- en uitvoeringsplannen; 

▪ Volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante ontwikkelingen in het betreffende beheer- of 
uitvoeringsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende consequenties voor het uitvoeringsterrein van de sectie op de 
middellange termijn; 

▪ Stelt projectvoorstellen en -plannen en adviezen op en adviseert over inhoudelijk bijzondere, publieksgevoelige of 
complexe vraagstukken; 

▪ Draagt zorg voor de evaluatie van de effecten van het beleid of de uitvoering, signaleert aandachts- en knelpunten 
en geeft alternatieven en oplossingen aan, rapporteert inhoudelijk aan het hoofd; 

▪ Dient verzoekschriften in en voert eenvoudige procedures voor de rechtbank; neemt deel aan beheer- of 
uitvoeringsprojecten; 

▪ Neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert vanuit de eigen deskundigheid over actuele 
vraagstukken. 

 

Kennis en vaardigheden 
▪ Academische opleiding; 
▪ Kennis van het beleids- of uitvoeringsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de sectie functioneert; 
▪ Relevante theoretische kennis van het vakgebied; 

▪ Inzicht in de werkomgeving; vaardigheid in het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen; vaardigheid in het 
leiding geven en het adviseren; 

▪ Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift op academisch niveau. 

 

Salaris 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAF. 4.365,00 en maximaal NAF. 8.662,00. 
 
Sollicitatie 

Ministerie van Financien 
Soualiga Road 1, Pond Island 
Philipsburg, St. Maarten 
Email : Arno.Peels@sintmaartengov.org 

Cc : Careers@sintmaartengov.org 
Annan.Benjamin@sintmaartengov.org 
MinFin@sintmaartengov.org 

 

U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae digitaal sturen naar het bovengenoemde mailadres tot en met 16 
december  2022. 

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Arno Peels, via 
Arno.Peels@sintmaartengov.org. 
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