Het Openbaar Ministerie (OM) van de landen Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn 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 procureur-generaal bestaat uit een aantal afdelingen waaronder strategie & beleid, het bureau van de
advocaat-generaal en de afdeling bedrijfsvoering. De afdeling bedrijfsvoering, dat geleid wordt door de directeur bedrijfsvoering, is belast met
de bedrijfsvoering voor het parket van de procureur-generaal en met de gemeenschappelijke beheersfuncties voor de drie Openbaar Ministeries.
Het OM is per direct op zoek naar een tijdelijk:
waarnemend directeur bedrijfsvoering
De functie
Als waarnemend directeur bedrijfsvoering participeer je in het managementteam van het OM. Hierbij beslis je mede over het managen van het
OM en het algemeen, integrale (meerjaren)beleid van het OM. Je adviseert de PG en beslist mede over beleidsstandpunten van het OM in
algemene zin en in het bijzonder over de planning- & controlecyclus, organisatorische en inrichtingsvraagstukken, almede
personeelsvoorziening, financiële, facilitaire diensten en informatievoorziening ICT services.
Tevens geef je uitvoering aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering. Je bewaakt de
continuïteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het OM als geheel en stemt deze af met de PG en de hoofdofficieren van justitie. Ook
volg, signaleer, analyseer en speel je in op bestuurlijke en politiek ontwikkelingen en knelpunten die van invloed (kunnen) zijn op de
bedrijfsvoering van het OM. Daarnaast geef je uitvoering aan het contract- en projectmanagement van het OM door o.a. het opstellen van
financieringsverzoeken en bijbehorende terms of reference, het begeleiden van aanbestedingstrajecten en het beoordelen van en voeren van
overleg over offertes. Ook het managen van projecten op het gebied van organisatieverandering en/of bedrijfsvoering behoort tot je portefeuille
alsmede, namens de PG, het fungeren als opdrachtgever bij aanbestedingen waarbij je contracten en services level agreements met
dienstverleners en externe partijen opstelt en sluit en de naleving van overeenkomsten bewaakt. Namens het OM participeer je in
(inter)nationale en (inter)departementale commissies, werk- en/of dienstgroepen en anderen overlegorganen en adviseert de PG hierover.
Een belangrijk onderdeel van je verantwoordelijkheden bestaat uit sturing geven aan de uitvoering van de planning- en control cyclus en de
bedrijfsvoeringsprocessen en aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van het OM. Je initieert, coördineert en bewaakt de voortgang in en
de kwaliteit van de planning- en control cyclus van alle parketten en het terzake maken van afspraken met de hoofdofficieren. Je signaleert tijdig
en lost (dreigende) knelpunten op. Je geeft sturing aan het opstellen en presteren van taakstellende jaarplannen en managementrapportages,
creëert draagvlak voor beleidsplannen op organisatorisch en bedrijfsvoering gebied en stelt uitvoerings- en projectplannen op.
Ook geef je leiding aan de afdeling financiën, facilitair, HRM, secretariaat, ICT en de afdeling justitiële documentatie, zorgt voor veiligheid op de
werkvloer, en draagt zorg dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Je geeft instructies en richtlijnen aan de diensthoofden c.q.
leidinggevenden / coördinatoren, motiveert en coacht hen en ondersteunt hen bij de uitvoering van de bedrijfsvoeringsprocessen. Je geeft
sturing aan de productontwikkeling en bewaakt de voortgang en de kwaliteit.
De aard van de functie brengt daarnaast met zich mee dat met regelmaat ook werkzaamheden op één van de andere eilanden worden verricht.
Het profiel
Je hebt ervaring met of (aantoonbare) belangstelling voor de Caribische samenleving en de bestuurlijke context van de (ei)landen en de
diversiteit daarvan. Je beschikt over het vermogen om als OM’er te werken met en binnen een overheidsapparaat dat vanwege de
kleinschaligheid en de nauwe vervlechting met de gemeenschap kwetsbaar is. Deze complexiteit brengt soms de nodige dynamiek met zich mee
en daar kan je goed mee omgaan. Enige ervaring met criminaliteitsbestrijding en een brede actuele kennis van wet- en regelgeving over onder
meer formeel en materieel strafrecht, aanwijzingen en richtlijnen, jurisprudentie, theorie en praktijk inzake handhaving en veiligheid is een pre.
Voorts heb je vanuit OM-perspectief ervaring in het omgaan met politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociale en maatschappelijke
vraagstukken en ontwikkelingen.
Je hebt inzicht in de OM-organisatie, strategische doelstellingen en beleid. Ook ben je aantoonbaar succesvol in het aansturen van meerdere
projecten/processen en behoud je een helikopter view. Van jou als waarnemend directeur bedrijfsvoering wordt naast een innovatieve en
creatieve denkwijze, besluitvaardigheid en een grote mate van praktische durf verwacht. Je bent in staat om te denken buiten de gebaande
paden. Je kunt goed luisteren en bent innovatief, flexibel, analytisch, gedreven, krachtig, energiek, diplomatiek, sensitief en resultaatgericht.
Vanwege de aard van de werkzaamheden is omgevingsbewustzijn, organisatie- en politieke sensitiviteit belangrijk. Je hebt een flexibele houding
en bent in staat je leiderschapsstijl aan de situatie aan te passen. Ook heb je een goed ontwikkeld vermogen om gevoelige kwesties te herkennen
en communiceert daar actief over met de PG en andere spelers. Daarnaast bezit je relevante ervaring in het omgaan en samenwerken met
(lokale) ketenpartners. Bovenal ben je integer.
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 tijdelijke, uitdagende functie waarbij er ruimte is voor eigen initiatief in een dynamische omgeving. De bezoldiging
(maximaal schaal 14) is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit (P.B. 1998 no. 34).

Reageren
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 17 mei aanstaande naar het OM, t.a.v. mevrouw C. Rojer, hoofd HR, via e-mailadres:
Recruitment@OMCarib.org. Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met de met de HR afdeling telefoonnummer
+ 599 9434 2150 of via vorenstaand e-mailadres.

