
 

ST. MAARTEN 

Ministry of Finance 

 

 

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals met een administratieve, en bij voorkeur 

fiscale, achtergrond die een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land.  

 

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het op uitermate efficiënte, effectieve, klantgerichte en 

integere wijze uitvoering geven aan de wet- en regelgeving bij het heffen en innen van, en het controle 

voeren op belastingen met als doel stabiele en groeiende belastingopbrengsten. De dienst is 

onderverdeeld in de sectie Ondersteuning en de afdelingen Ontvanger, Inspectie, en Controle & 

Opsporing. 

 

Onderstaande vacatures zijn momenteel beschikbaar binnen de Belastingdienst Ondersteuning: 

 

Medewerker Logistiek 
 

Voornaamste taken: Vereisten en competenties: 

- Legt gegevens vast in geautomatiseerde 

systemen en houdt deze bij; 

- Archiveert documenten of data en beheert 

het archief;  

- Registreert, klasseert en codeert 

inkomende documenten; 

- Verdeelt interne post en bewaakt correcte 

afhandeling; 

- Houdt de agenda bij en maakt en 

reguleert de planning; 

- Levert ondersteuning bij 

projectactiviteiten in de vorm van het 

verzamelen, verzenden en ordenen van 

vergadervraagstukken; 

- Behandelt aanvragen voor diverse             

facilitaire goederen en diensten  

(e.g. vergaderruimtes en materialen, 

abonnementen, serviceauto's en andere 

vervoermiddelen): Beheert de voorraad 

kantoorartikelen en levert de artikelen op 

aanvraag. 

- Minimaal afgeronde MBO opleiding; 

- Goed organisatorisch vermogen; 

- Dynamische en ondernemende persoonlijkheid;  

- Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke 

functie; 

- Uitstekende schriftelijke en mondelinge 

vaardigheden in de Engelse en Nederlandse taal; 

- Computervaardig. 

- Goede communicatieve eigenschappen en een 

klantvriendelijke houding;  

- Integer en een “teamplayer”. 

 

 

 

 

Salaris: 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAf. 1.989,00 en maximaal NAf. 

4.177,00. 

 

Informatie: 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het Waarnemend Sectiehoofd van de 

Sectie ondersteuning van de Belastingdienst, mevrouw Hilda Gumbs, via email: 

Hilda.gumbs@sintmaartengov.org. 

 

Sollicitanten:  

Als u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw CV, brief en kopieën van uw diploma(s) vóór 20 

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

careers@sintmaartengov.org, MINFIN@sintmaartengov.org en Hilda.gumbs@sintmaartengov.org of 

verzend uw sollicitatie naar het Bestuurskantoor, post adres: Soualiga Road #1, Pond Island, Great 

Bay. 
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