
ST. MAARTEN 

 

 

Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment & Infrastructure 

(VROMI) 

 
De Ministry of VROMI, within the Policy Department of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure, is 
currently recruiting an enthusiastic, dynamic, experienced and educated professional to fill the following function: 

 

Senior Policy Officer 

 
The function entails dealing with challenging spatial development issues, an important role in the development 
of a vision and policies on spatial planning, housing and infrastructure, including a broad package of tasks 
within a small-scale organization. In the context of spatial planning, you will advise about spatial planning 
projects and supervise the preparation of development/zoning plans, which will consists of provisioning of 
information and providing response to public consultations, objections and opinions. You will work in a small 
dedicated team. 

 
Responsibilities will consist of, but are not limited to: 

 
• Policy development in a broad and complex policy area in the field of housing and spatial planning or 

other aspects in the work field of the department (in consultation with relevant stakeholders); 
• Implementation and evaluation of the relevant policy; 

• Advising on complex administrative and -legal matters, on spatial matters (mainly) as well as other topics 
related to the work field of the department, taking into account current and future policies and legislation 

• Leading and managing multidisciplinary projects within the work field of the department (monitor quality, 
effective time management, budget, organization and information); 

• Advising the department management; 
• Planning of projects and procedures regarding the drafting of new development (zoning) plans; 
• Assists the management with the other tasks within the department; 

 

Minimum job requirements: 
 
• In-depth knowledge of the broad and complex policy areas of government and related policy areas; 

• Specialist knowledge of the applicable laws, both in administrative, constitutional and civil law and land 
management policies, procedures and the ability to apply them to the field; 

• Insight into the functioning of the public administration, the government organization and the associated 
decision-making circuits and sensitivities; 

• Proficiency in reaching a consensus through conviction with regard to the preparation of advices, changes 
in regulations and policy proposals, as well as in the ability to coordinate various sub-areas and to align 
with other policy areas and to keep an overview of all action points; 

• Ability to coordinate and draft advices, procedural documents, legislative changes, policy proposals, 
requests, plans, etc.; 

• Skillful in assessing administrative relations and the administrative / political and technical feasibility of 
advices or proposals; 

• Has a university degree, preferably with focus on Urban Planning, Social Geography and Spatial Planning, 
or similar knowledge through a combination of education and experience; 

• Work experience in a similar function within a government municipality or consultancy office; 
• Ability to communicate fluently in both the Dutch and English language; 
• Can set priorities, results-oriented, prompt and possesses strong integrity. 
• Ability to work independently or in a team with minimum supervision. 

 
The position is based on a workweek of 40 hours. Salary depends on knowledge and experience and is in a range from 

ANG 5,092 to 9,821 before taxes. For more information visit our website 

http://www.sintmaartengov.org/government/Pages/Employment.aspx or contact Ms. Raitza Narain, Acting Department Head of 

VROM at raitza.narain@sintmaartengov.org. 

Interested applicants should submit their application letter and resume before December 20th , 2021, 
to careers@sintmaartengov.org and Mr. Kurt Ruan, Acting Secretary General of the Ministry of VROMI, 
kurt.ruan@sintmaartengov.org 

http://www.sintmaartengov.org/government/Pages/Employment.aspx
mailto:raitza.narain@sintmaartengov.org
mailto:careers@sintmaartengov.org
mailto:kurt.ruan@sintmaartengov.org


ST. MAARTEN 

 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & 
Infrastructuur (VROMI) 

Het Ministerie van VROMI, binnen de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, is momenteel op 
zoek naar een enthousiaste, dynamische, ervaren en goed opgeleide professional voor de volgende functie: 

 

Senior Beleidsmedewerker 

 
De functie bestaat uit het behandelen van uitdagende ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken, een belangrijke 
rol bij de ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting en infrastructuur, 
inclusief een breed takenpakket binnen een kleinschalige organisatie. In het kader van de ruimtelijke ordening 
adviseer je over ruimtelijke projecten en begeleid je de totstandkoming van bestemmingsplannen, die zal 
bestaan uit het verstrekken van informatie en het reageren op inspraak, bezwaren en adviezen. Je komt te 
werken in een klein toegewijd team. 

 
De verantwoordelijkheden zullen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: 

 
• Beleidsontwikkeling op een breed en complex beleidsterrein op het gebied van huisvesting en ruimtelijke 

ordening of andere aspecten op het werkveld van de afdeling (in overleg met relevante stakeholders); 
• Implementatie en evaluatie van het relevante beleid; 

• Adviseren over complexe bestuurlijke en -juridische zaken, over (voornamelijk) ruimtelijke zaken en andere 
onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de afdeling, rekening houdend met huidig en toekomstig 
beleid en wetgeving 

• Leiden en managen van multidisciplinaire projecten binnen het werkveld van de afdeling (bewaking 
kwaliteit, effectief tijdbeheer, budget, organisatie en informatie); 

• Adviseren van het afdelingsmanagement; 

• Planning van projecten en procedures met betrekking tot het opstellen van nieuwe ontwikkel 
(bestemmingen)plannen; 

• Ondersteunt het management bij de overige taken binnen de afdeling; 
 

Minimale functie-eisen: 

 
• Diepgaande kennis van de brede en complexe beleidsterreinen van de overheid en aanverwante 

beleidsterreinen; 
• Specialistische kennis van de toepasselijke wetten, zowel op het gebied van administratief, staats- en 

burgerlijk recht als op het gebied van landbeheerbeleid, procedures en het vermogen om deze op het terrein 
toe te passen; 

• Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de daarbij behorende 
besluitvormingscircuits en gevoeligheden; 

• Vaardigheid in het bereiken van consensus door overtuiging met betrekking tot het opstellen van adviezen, 
wijzigingen in regelgeving en beleidsvoorstellen, evenals in het vermogen om verschillende deelgebieden 
op elkaar af te stemmen en aan te sluiten op andere beleidsterreinen en het overzicht te houden van alle 
acties punten; 

• Het coördineren en opstellen van adviezen, processtukken, wetswijzigingen, beleidsvoorstellen, verzoeken, 
plannen, etc.; 

• Vaardig in het beoordelen van bestuurlijke verhoudingen en de bestuurlijke/politieke en technische 
haalbaarheid van adviezen of voorstellen; 

• Heeft een universitair diploma, bij voorkeur met focus op Stedenbouw, Sociale Geografie en Ruimtelijke 
Ordening, of vergelijkbare kennis door een combinatie van opleiding en ervaring; 

• Werkervaring in een soortgelijke functie binnen een rijks gemeente of adviesbureau; 
• Vloeiend kunnen communiceren in zowel de Nederlandse als de Engelse taal; 
• Kan prioriteiten stellen, resultaatgericht, stipt en beschikt over een sterke integriteit. 

• Zelfstandig of in teamverband kunnen werken met minimale supervisie. 

 
De functie is op basis van een werkweek van 40 uur. Salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en varieert van ANG 5.092 tot 
ANG 9.821 voor belastingen. Bezoek voor meer informatie onze website 
http://www.sintmaartengov.org/government/Pages/Employment.aspx of neem contact op met mevrouw Raitza Narain, 
Waarnemend Afdelingshoofd van VROM via raitza.narain@sintmaartengov.org 
Geïnteresseerde sollicitanten moeten hun sollicitatiebrief en cv vóór 20 december 2021 indienen bij careers@sintmaartengov.org 
en dhr. Kurt Ruan, Waarnemend Secretaris Generaal van het Ministerie van VROMI via kurt.ruan@sintmaartengov.org 
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