
 
 

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 Justitie op zoek naar een: 
  

SECTIEHOOFD HUMAN RESOURCE PLANNING 

Organisatieonderdeel: Stafbureau 
Functienaam: Sectiehoofd B 

Omgeving 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van Sint Maarten. 
Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden verricht worden. Geeft leiding 
aan medewerkers tot en met HBO-niveau. 

Resultaatgebieden 

Leiding aan de sectie 
1. Draagt zorg voor de planning en coördinatie van de praktisch-theoretische uitvoering, stelt prioriteiten, 

verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- 
en cliëntgericht) op het gebied van personeelsbeleid; 

2. Bevordert de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de sectiewerkzaamheden; 
3. Voert het dagelijks personeelsmanagement, initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht 

medewerkers vakinhoudelijk op het gebied van personeelsbeleid en personeelsmanagement; 
4. Draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de sectie, met een sterk accent op personele en 

financiële taken; 
5. Stelt op basis van het afdelings- of dienstplan de jaarlijkse personeelsplanning en begroting op en geeft 

prioriteiten aan, verstrekt periodieke rapportages aan de secretaris-generaal. 
 

Coördinatie van de human resource beleidsprocessen en/of beleidsuitvoering en adviezen op afgebakend 
deel van een beleidsterrein van een afdeling of dienst 

6. Levert substantiële bijdragen aan het opstellen van richtinggevende (meer)jaarlijkse beleidsplannen en 
het doen van beleidsmatige voorstellen; 

7. Volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in 
het human resource betreffende beleidsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende consequenties voor 
de sectie op de middellange termijn; 

8. Stelt beleidsnota’s, projectvoorstellen en -plannen, procesbeschrijvingen en adviezen op, draagt zorg voor 
instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan en adviseert over inhoudelijk bijzondere, 
publieksgevoelige of complexe vraagstukken; 

9. Levert een bijdrage aan het op/bijstellen van de organisatieverordening of -besluiten; 
10. Informeertenadviseerthethoofdoverdestandvanzakenmetbetrekkingtot beleidsdossiers; 
11. Zet op, begeleidt en stuurt aan, inhoudelijk onderzoek naar ontwikkeling en in het aandachtsgebied en 

doet beleidsvoorstellen en begeleidt van door externen uitgevoerde onderzoeken; 
12. Draagt zorg voor de evaluatie van de effecten van het beleid of de uitvoering, signaleert aandachts- en 

knelpunten en geeft alternatieven, scenario’s en oplossingen aan, rapporteert inhoudelijk aan het hoofd; 
13. Dient verzoekschriften in en voert (complexe) procedures voor de rechtbank; 
14. Zit omvangrijke beleidsprojecten voor of neemt er deel aan; 
15. Neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert van uit de eigen deskundigheid over actuele 

vraagstukken. 
 

 



Speelruimte 
- Het sectiehoofd B neemt beslissingen bij het leiding geven aan dit segment van de sectie, bij het leveren 

van substantiële bijdragen aan het opstellen van richtinggevende meerjaren beleidsplannen, bij het 
voeren van (complexe) procedures voor de rechtbank en over de wijze van afstemming met betrekking tot 
in te nemen standpunten in externe overleggremia; 

- het afdelings- of dienstplan, beleid en wet- en regelgeving vormen het kader; 
- het sectiehoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft het leiding geven aan de 

sectie en de coördinatie van de beleidsprocessen en/of beleidsuitvoering en de bruikbaarheid van de 
adviezen op afgebakend deel van een beleidsterrein van een afdeling of dienst. 

 

Kennis en vaardigheden 
- Brede theoretische kennis van het beleidsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de sectie 

functioneert en diepgaande kennis van het eigen beleidsterrein; 
- Kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het functioneren van 

het bedrijfsleven; 
- Vaardigheid in het leiding geven en het adviseren; 
- Vaardigheid in het richting geven aan (inter)eilandelijke en nationale project- en werkgroepen en in het 

resultaatgericht onderhandelen; 
- Vaardigheid om beleidsadviezen en -standpunten uit te dragen in (inter)nationaal verband. 
 

Contacten 

- Met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken en 
knelpunten om te adviseren over oplossingsrichtingen;  

- Met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over beleidsstandpunten 
tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te 
verwerven; 

- Met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleidsaspecten om standpunten 
bekend te stellen, te verdedigen en ervoor zorg te dragen dat de sectieresultaten worden behaald. 

 
Het aanbod 
Het betreft hier in beginsel een aanstelling voor drie jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is 
afhankelijk van kennis en ervaring en ligt op het niveau van maximum schaal 13. Ben je woonachtig buiten Sint 
Maarten dan worden de met de verhuizing verband houdende kosten volgens het geldende beleid vergoed. 
 
Sollicitanten 
Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren door vóór 31 mei 2022 een brief met CV aan het 
Minister van Justitie te richten naar het volgende emailadres: myrna.lynch@justice.gov.sx met vermelding van 
de functie. 
Voor een uitgebreide functieomschrijving kunt u contact opnemen met mevrouw Lynch voornoemd, via 
telefoonnummer 1-721-542-0007/542-0065 of per email. 
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The government of Sint Maarten is looking for professionals who want to make an active contribution to the 
development of the country. In particular, the Department of Justice is looking for a: 
  

SECTION HEAD PLANNING HUMAN RESOURCES 
 
Organizational unit: Staff Bureau 
Job title: Section Head B 
 
Environment 
The work is carried out within a ministry, Department, Service or Section of Sint Maarten. One or more of the 
following activities can be performed within the position. Manages employees up to and including HBO level. 
 
Result areas 
 
Management of the Section 
 
1. Ensures the planning and coordination of the practical-theoretical implementation, sets priorities, 

distributes, checks and monitors the progress and quality of the activities (target, result and client-oriented) 
in the field of personnel policy; 

2. Promotes the efficiency, effectiveness and quality of the autopsy activities; 
3. Conducts the daily personnel management, initiates and conducts work consultations and supports and 

coaches’ employees professionally in the field of personnel policy and personnel management; 
4. Takes care of the organization and operational management of the section, with a strong emphasis on 

personnel and financial tasks; 
5. Prepares the annual personnel planning and budget based on the Department or service plan and indicates 

priorities, provides periodic reports to the Secretary-General. 
 
Coordination of the human resource policy processes and/or policy implementation and advice in a defined 
part of a policy area of a Department or Service 
 
6. Makes substantial contributions to drawing up guiding (multi-)annual policy plans and making policy 

proposals; 
7. Actively follows and analyzes relevant social and political developments in the human resource policy area 

for the area of activity and considers the ensuing consequences for the section in the medium term; 
8. Prepares policy documents, project proposals and plans, process descriptions and advice, ensures the 

development of instruments and their implementation and advises on specific, publicly sensitive or complex 
issues; 

9. Contributes to the drafting/adjustment of the organization regulation or decisions; 
10. Informs and advises the head about the state of affairs with regard to policy files; 
11. Sets up, supervises and directs substantive research into development and in the focus area and makes 

policy proposals and supervises research conducted by external parties; 
12. Ensures the evaluation of the effects of the policy or implementation, identifies points for attention and 

bottlenecks and indicates alternatives, scenarios and solutions, reports substantively to the head; 
13. Files petitions and conducts (complex) proceedings in court; 
14. Chairs or participates in major policy projects; 
15. Participates in Department or Service consultations and advises on current issues from his own expertise. 
 



 
Scope 
- The section head B takes decisions when managing this segment of the section, when making substantial 

contributions to the drawing up of multi-year policy plans, when conducting (complex) proceedings before 
the court and about the manner of coordination with regard to adopt positions in external consultative 
bodies; 

- the Department or Service operational plan, policy and legislation and regulations form the framework; 
- the Section Head B is accountable to the Secretary General with regard to directing the section and 

coordinating the policy processes and/or policy implementation and the usefulness of the advice in a 
defined part of a policy area of a department or service. 

 
Knowledge and skills 
- Broad theoretical knowledge of the policy area of the Department or Service in which the section functions 

and in-depth knowledge of its own policy area; 
- Knowledge of administrative and organizational structures within government and of the functioning of the 

business community; 
- Leadership and advising skills; 
- Skills in directing (inter)island and national project and working groups and in result-oriented negotiation; 
- Ability to disseminate policy advice and positions in an (inter)national context. 
 
Contacts 
- With other sections, Departments and/or Heads of Services about long-term developments, issues and 

bottlenecks to advise on possible solutions; 
- With (inter)island and (inter)national committees and consultation structures about policy positions during 

consultation and negotiation situations to get policy implemented and to gain support; 
- With representatives of other governments and trade unions on policy aspects to communicate, elucidate 

and ensure that the results are achieved. 
 
The offer 

In principle, this concerns an appointment for three years with the prospect of a permanent appointment. The 

salary depends on knowledge and experience and is at the maximum level of scale 13. If you live outside Sint 

Maarten, the costs associated with the relocation will be reimbursed in accordance with the applicable policy. 

 
Applicants 
Qualified candidates are invited to apply by sending a letter with CV to the Minister of Justice before May 31st, 
2022, to the following email: myrna.lynch@justice.gov.sx mentioning the function. 
For a detailed job description, please contact Ms. Lynch aforementioned, on telephone number 1-721-542-
0007/542-0065 or by email. 
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