Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is belast met
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de opsporing
van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen.
Aan het hoofd van het OM staat één gezamenlijke procureur-generaal (PG ). De organisatie van het parket van de
PG bestaat uit een aantal afdelingen waaronder strategie & beleid, het bureau van de advocaat-generaal en de
afdeling bedrijfsvoering. De afdeling Human Resources ondersteunt het (lijn)management bij de uitvoering van het
personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid en is per direct op zoek naar een:
consulent HRM
De functie
Als consulent HRM lever je een actieve bijdrage aan de (verdere) professionalisering van de HR afdeling en de
ontwikkeling van het HR-beleid en adviseer je het (lijn)management over rechtspositionele aangelegenheden, het
opstellen van visie- en beleidsnotities en het terzake adviseren van het hoofd HRM. Je adviseert voorts over
formatieve en personele consequenties van organisatieveranderingen en beleidsontwikkelingen, met name voor
inrichting, functiebouw, personele en financiële consequenties, plaatsingen e.d. Daarnaast verzorg je de interne HR
communicatie informatie en ten aanzien van personeelszorg verstrek je in overleg adviezen aan leidinggevenden.
Verder toets je de uitvoering van nieuwe en in ontwikkeling zijnde regelingen en informeer je over nieuwe wet en
regelgeving. Als laatste beheer je interne HR projecten zoals o.a. herwaardering van functies.
Daarnaast verricht je werkzaamheden op het gebied van werving, selectie en aanstelling binnen de kaders van
vastgestelde wervingsplannen. Je bent belast met het opstarten en leiden van wervingsacties, je maakt deel uit van
selectiecommissies en het voeren van introductie- en exitgesprekken. Tevens verricht je werkzaamheden op het
gebied van advisering, begeleiding bij o.a. planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingen.
Het profiel
Als consulent HRM beschik je over een HBO werk-denk niveau op basis van een afgeronde HR opleiding. Je beschikt
over theoretische en praktische kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en inzicht in rechtspositionele
regelingen en procedures, kennis van en inzicht in de beleidsterreinen van het Ministerie van Justitie, kennis van en
inzicht in de werking van de personeelsinstrumenten en bepalingen met betrekking tot het werkveld en daaraan
verbonden procedures en relevante wet- en regelgeving van Curaçao, van Sint Maarten en van Caribisch Nederland.
Resultaatgericht en op tempo werken is geen probleem voor je zonder daarbij de details en kwaliteit uit het oog te
verliezen. Daarnaast heb je een pragmatische instelling, hands-on mentaliteit en kan je goed samenwerken. Als
laatste heb je een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid en bent zowel in woord als geschrift vaardig in het
Nederlands, Papiaments is een pre. Bovenal ben je nauwkeurig en kwaliteitsbewust.
De selectie en het aanbod
Naast een aantal goede gesprekken maken een assessment, een referentie-en antecedentenonderzoek en medische
keuring deel uit van de procedure.
We bieden je een functie in een dynamische omgeving. De bezoldiging (maximaal schaal 10) is afhankelijk van
relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit (P.B. 1998 no. 34).
Reageren
Stuur je brief en cv aanstaande naar het OM, t.a.v. mevrouw C. Rojer, hoofd HR, via e-mailadres:
recruitment@OMCarib.org. Voor nadere en/of functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met
mevrouw C. Rojer, hoofd HR, via bovenstaand e-mailadres of bel +599 943 421 50.

