
 

 
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: 

 

JURIDISCH BELEIDSMEDEWERKER 
voor de afdeling Justitiële Zaken van het Ministerie van Justitie 

 
Wie zijn wij? 
Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de handhaving van de 
veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de samenleving.  
De hoofdstructuur van het ministerie wordt naast de minister en diens kabinet gevormd door de 
secretaris-generaal en diens stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende uitvoerende organisaties: het 
Korps Politie Sint Maarten, het Gevangeniswezen, de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, de Landsrecherche, 
de Douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De Kustwacht alsook de rechterlijke macht en het 
Openbaar Ministerie bedienen naast Sint Maarten ook andere landen binnen het Koninkrijk en zijn bij 
zogenoemde consensusrijkswetten geregeld. 
 
De afdeling Justitiële Zaken zorgt voor de juridische en beleidsmatige ondersteuning van het Ministerie van 
Justitie. Het is een afdeling met een breed takenpakket en werkgebied. Zij is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen, bijstellen, bewaken en (doen) uitvoeren van het beleid betreffende de werkzaamheden van 
bovengenoemde uitvoerende organisaties en de overige ketenpartners van het ministerie. Daarnaast is de 
afdeling belast met het voorbereiden, implementeren en beheren van de landelijke wet- en regelgeving op het 
gebied van het straf(proces)recht, burgerlijk (proces)recht en bestuurs(proces)recht. Ook is zij verantwoordelijk 
voor het bewaken van de kwaliteit van de rechtshandhaving en justitiële klachtenbehandeling, de politie en het 
openbaar ministerie, de detentiezorg, het reclasseringswezen, de slachtofferzorg en de justitiële 
jeugdbescherming.  
 
De functie  
Als juridisch beleidsmedewerker krijg je veel verantwoordelijkheden, heb je een divers takenpakket, bestaande 
uit, onder andere, de volgende werkgebieden. Je ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie 
van het beleid en geeft voorlichting; je adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens en het 
oplossen van knelpunten op het betreffende beleidsterrein; je monitoort en begeleidt de uitvoering van 
beleid(splannen en -activiteiten) en veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan; je 
controleert en toetst aan de hand van verantwoordingsrapportages de beleidsuitvoering; je stelt ‘terms of 
references’, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak, en dergelijke op, je beoordeelt offertes, je 
stelt gunningsadviezen op en voert voorbereidende contractbesprekingen en beheert contracten; je stelt 
regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen en subsidietoekenningen op. Je draagt voorts bij aan de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de verschillende deelgebieden van het ministerie en draagt op die 
manier bij aan de versterking van de rechtsstaat.  
 
Functie-eisen 
Je hebt een afgeronde universitaire rechtenopleiding en bent een gedreven en flexibele collega met een brede 
juridische kennis en ongeveer 3-5 jaar werkervaring op gebied van juridische beleidsontwikkeling. Ervaring binnen 
het justitiedomein strekt tot aanbeveling. Je bent analytisch, conceptueel en creatief en hebt een heldere en 
overtuigende communicatiestijl, in woord en geschrift. Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en 
collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op. Je hebt oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige 
omgeving waarbinnen je functioneert. 
 
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 schaal 11 met een minimum van Ang. 5.945,00 bruto 
en maximum Ang. 8.662,00 bruto. Ben je woonachtig buiten Sint Maarten, dan worden de met de verhuizing 
verband houdende kosten volgens het geldende beleid vergoed.       
 
Sollicitaties 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan voor 28 februari 2023 je curriculum vitae met een 
motivatiebrief gericht aan de Minister van Justitie, mevrouw Anna E. Richardson, per e-mail naar mevrouw 
Florence Marlin, florence.marlin@justice.gov.sx Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen 
met mw. Romona Ismail  op telefoon nummer +1721-542-0007/542-0065 of via emailadres 
romona.ismail@justice.gov.sx. 



 
 

 
 
  
 
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: 
 

LEGAL POLICY OFFICER 
for the Judicial Affairs Department of the Ministry of Justice 

 
Who are we? 
The Ministry of Justice's objective is to create preconditions for the maintenance of security, order and 
tranquility, and the safeguarding of law within society. 
In addition to the minister and her cabinet, the main structure of the ministry is formed by the secretary general 
and her staff bureau, the Judicial Affairs Department and the following Executive Organizations: the Sint Maarten 
Police Force, the Prison Service, the Immigration and Border Protection Service, the National Detectives Service 
(Landsrecherche), the Customs and the Financial Intelligence Unit. The Coast Guard, the Prosecutor General and 
the Public Prosecutor’s Office also serve other countries within the Kingdom and are regulated by so-called 
Consensus Kingdom Laws. 
 
The Judicial Affairs Department provides legal and policy support to the Ministry of Justice. It is a Department 
with a wide range of tasks and work area. This Department is responsible for developing, adjusting, monitoring 
and implementing the policy regarding the activities of the above-mentioned Executive Organizations and the 
other chain partners of the ministry. In addition, the Department is responsible for preparing, implementing and 
managing national laws and regulations in the field of criminal (procedural) law, civil (procedural) law and 
administrative (procedural) law. The Department is also responsible for monitoring the quality of law 
enforcement and judicial complaints handling, the police and the Public Prosecutor’s Office, detention care, the 
probation service, victim care and judicial youth protection. 
 
The function 
As a legal policy officer you will have many responsibilities, you will have a diverse range of tasks, consisting of, 
among other things the following work areas.  
- You develop tools and procedures for the implementation of policy and provide information;  
- You advise on the implementation aspects of policy intentions and solving bottlenecks in the relevant policy 

area;  
- You monitor and supervise the implementation of policy (plans and activities) and change processes and 

advise on adjustments thereof;  
- You monitor and assess policy implementation on the basis of accountability reports;  
- You draft terms of references, financing requests, specifications, action plans, etc.; 
- You draft regulations, implementation decrees, permits and subsidy allocations; 
- You also contribute to the development and implementation of policy for the various sub-areas of the 

ministry and in this way contribute to strengthening the rule of law. 
 
Job requirements 
You have completed a university degree in law and you are a driven and flexible colleague with broad legal 
knowledge and approximately 3-5 years of work experience in the field of legal policy development. Experience 
within the justice domain is an advantage. You are analytical, conceptual and creative and you have a clear and 
convincing communication style, both verbally and in writing. You have a proactive, flexible, constructive and 
collegial working attitude and you seek collaboration. You have an eye for the political, administrative and policy 
environment in which you function. 
 
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 level of scale 11 with a minimum of Ang. 5,945.00 
bruto and maximum Ang. 8,662.00 bruto. If you live outside Sint Maarten, the costs associated with the 
relocation will be reimbursed in accordance with the applicable policy. 
 
Applications 
If you are interested in this vacancy, please send your curriculum vitae with a motivation letter addressed to the 
Minister of Justice, Ms. Anna E. Richardson, by email to Ms. Florence Marlin, Florence.marlin@justice.gov.sx 
before February 28, 2023. For further information on the position, please contact Ms. Romona Ismail  at 
telephone number +1721-542-0007/542-0065 or at the email address romona.ismail@justice.gov.sx. 

 


