
 
 

 
Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao is het ambtelijke secretariaat van de Gouverneur en 
ondersteunt de Gouverneur bij zijn werkzaamheden. Het kabinet kent verschillende organisatorische 
onderdelen waaronder een consulaire afdeling. Deze afdeling is belast met de uitvoering van de 
Paspoortwet, de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de uitgifte van visa. Het 
Kabinet is voor de consulaire afdeling momenteel op zoek naar een betrouwbare, enthousiaste en 
gemotiveerde medewerker voor de functie van: 
 
Medewerker Consulaire Zaken Allround (40 uur p/w) 
 
De medewerker Consulaire Zaken Allround verricht op roulatiebasis alle voorkomende 
werkzaamheden van de afdeling. In hoofdlijnen hebben deze werkzaamheden betrekking op het 
proces van de aanvraag van een paspoort of visum dan wel een verzoek voor optie of naturalisatie tot 
en met de uitreiking van het betreffende document. De medewerker fungeert daarbij onder meer als 
aanspreekpunt voor de burger, als bewaker van de interne processen en procedures, als 
beslisambtenaar en als adviseur van de directie. De functie brengt met zich mee dat er veelvuldig 
contact dient te worden onderhouden met andere overheidsdiensten op Curaçao en in Nederland. 
 
Functievereisten 
• Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau in een juridische richting. 
• Kennis van consulaire regelgeving, naturalisatie/optieprocedures strekt tot aanbeveling. 
• Sterk analytisch vermogen gekoppeld aan een uitstekende schrijfvaardigheid. 
• Kennis van en ervaring met het voorbereiden van besluiten, zowel in eerste aanleg als in bezwaar, 
  alsmede met verslaglegging van hoorzittingen. 
• Bij voorkeur ervaring met het zelfstandig opstellen van beroeps- en verweerschriften alsook met 
  procesvertegenwoordiging. 
• Goede beheersing van het Nederlands, Papiamentu, Spaans en Engels in woord en geschrift. 
• Zakelijke, klantgerichte, flexibele en discrete instelling. 
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 
 
Competenties 
Integer, communicatief, resultaatgericht, accuraat, flexibel, stressbestendig, betrouwbaar, 
professioneel betrokken en gericht op samenwerking. 
 
Salaris 
Schaal 7 van de Arbeidsvoorwaarden Lokaal personeel (ALP), op basis van een volledige werkweek 

min. Nafl. 4138,- tot max. Nafl. 5427,- 

Het betreft een functie voor de duur van een jaar met eventueel vooruitzicht op een verlenging. Een 
antecedentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Ook kan een assessment worden 

afgenomen en/of een referentie-onderzoek worden uitgevoerd. 

 
Sollicitatie 
Uw sollicitatiebrief, voorzien van uw CV, kunt u tot uiterlijk 16 december 2019 zenden aan het Kabinet 
van de Gouverneur van Curaçao t.a.v. de directeur, dhr. mr. P.T. Benschop, Fort Amsterdam 2, 
Willemstad, Curaçao of per e-mail aan waaldijk@kgcur.org  
 
Nadere inlichtingen 
Voor nadere inlichtingen over de sollicitatieprocedure alsook over de inhoud van de functie kunt u  
telefonisch contact opnemen met het hoofd Consulaire Zaken, mevrouw mr. F. Guachati: +5999-
4612000 
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