
 

ST. MAARTEN 

Ministerie van Algemene Zaken   
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 

 

De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving is op zoek naar een:  

 
Senior-Beleidsmedewerker  

 

Organisatie: 

De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving heeft 3 kerntaken, namelijk bestuurlijke en juridische 

advisering, centrale wetgevingsfunctie en procesvoering. De afdeling kent 17 formatieplaatsen en 

bestaat uit de sectie Juridische Zaken en de sectie Wetgeving. 

 

Functie-inhoud: 

Als juridisch adviseur geef je advies op het gebied van bestuurs- en privaatrecht en lever je een 

bijdrage aan ministeries, afdelingen en diensten voor wat betreft juridische aspecten van 

beleidsadviezen. Je participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van het beleid. 

Je adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en levert een bijdrage aan het opstellen 

van wet- en regelgeving. Je organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of 

jurisprudentie.  

Je stelt landsbesluiten, regelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten op.  

Je behandelt beleidsmatige juridische vragen op het gebied van mandaat, aansprakelijkheid, 

aanbesteding en je collega’s weten je te vinden om te sparren. 

Je vertegenwoordigt de overheid in gerechtelijke procedures en/of begeleid je advocaten of 

gemachtigden bij procedures. 

 

Functie-eisen: 

Je bent van nature een daadkrachtig, zelfstandig en besluitvaardig persoon. Je adviseert pragmatisch 

en resultaatgericht. Je bent communicatief vaardig en neemt graag werk uit handen. Verder kom je 

met creatieve oplossingen en kijk je verder dan alleen nodig. Flexibiliteit is geen enkel probleem en je 

bent bereid om net dat stapje extra te zetten. 

Je hebt een universitaire juridische opleiding afgerond. 

Je hebt affiniteit met wetgeving en kennis van nationale en internationale wet- en regelgeving. 

Je bent vaardig in het doen van onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten en het opstellen 

van nota's en adviezen. 

Je hebt bij voorkeur werkervaring in een interculturele omgeving of andere aantoonbare affiniteit met 

culturele verschillen. 

Je hebt goede kennis van Nederlands en Engels in woord en geschrift. 

 

Informatie: 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, Minimaal NAf. 5.092,00 - maximaal NAf. 

9.821,00 bruto per maand bij een volledige werkweek. Je kunt voor meer informatie contact 

opnemen met mevrouw mr. Jennifer Pawirodihardjo-Fer, Afdelingshoofd Juridische Zaken en 

Wetgeving, via de mail: Jennifer.fer@sintmaartengov.org of via telefoonnr.: +1721-5200031. 

 

Indien je wilt solliciteren, kun je ter attentie van de Minister van Algemene Zaken, naar 

careers@sintmaartengov.org en een motivatiebrief en CV sturen.  

De sluitingstermijn van de vacature is bepaald op 29 maart 2019. 
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