VACATURE
Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de
gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich
duurzaam kunnen ontwikkelen.
De Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur is een onafhankelijke dienst ressorterend onder de
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en heeft tot taakstelling het beschermen van de
volksgezondheid, milieu en natuur door het effectief en efficiënt toezicht op en handhaven van
de wettelijke regelingen op deze gebieden. Het inspectieonderdeel Milieu en Natuur zet zich in
voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het milieu en natuur op Curaçao en is belast
met het toezicht op de naleving van de wetten op het gebied van het milieu en de natuur. Bij dit
inspectieonderdeel bestaat er een vacature voor de functie van:

Adjunct – Inspecteur Milieu en Natuur (1 fte)
Functie
Als Adjunct – Inspecteur Milieu en Natuur zal je belast zijn met het helpen oprichten van afdeling.
Je zult betrokken zijn met het aanpassen van bestaande –, en het opstellen van nieuwe
inspectieprocedures voor de afdeling. Na de oprichtingsfase zal je meteen kunnen overgaan tot
het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden. Hierbij vervul je een belangrijke rol in het
ondersteunen van de Inspecteur Milieu en Natuur, bij het coördineren van de inspectietaken
binnen de afdeling.
Taken en verantwoordelijkheden:
- In afstemming met de Inspecteur Milieu en Natuur ben je verantwoordelijk voor het plannen,
voorbereiden en aansturen van uit te voeren inspectie- en controlebezoeken aan instanties;
- Je treft maatregelen en geeft aanwijzingen c.q. informatie gericht op de naleving van de
wettelijke voorschriften;
- Je levert een bijdrage aan het opmaken en bijhouden van het werkplan en het jaarverslag;
- Door tussenkomst van de Inspecteur Milieu en Natuur verstrek je adviezen en/of inlichtingen,
met betrekking tot relevante vraagstukken op het gebied van milieu en natuur, aan de
Inspecteur Generaal Volksgezondheid en de Beleidsorganisatie.
Profiel:
- Je beschikt over een voltooide voor de functie relevante academische opleiding (o.a.
milieubiologie, milieuwetenschappen, milieutechnologie, industriële ecologie) met minimaal
3 ervaringsjaren in soortgelijke functie;
- Je bezit gespecialiseerde en brede kennis van het vakgebied en weet deze toe te passen;
- Je bent op de hoogte van en inzicht in de vigerende wet- en regelgeving en kunt deze
toepassen;

-

-

Je bent integer, analytisch en resultaatgericht ingesteld, hebt goede adviesvaardigheden,
beschikt over een proactieve, flexibele en kritische werkhouding en durft conflicten aan te
gaan;
Je hebt goede beheersing van en goede redactionele vaardigheden in het Nederlands, het
Papiamentu en het Engels;
Je hebt vaardigheid in het verrichten van onderzoeken, opstellen van analyses, rapportages
en beleidsadviezen;
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en goede schriftelijke-, verbale- en sociale
communicatieve vaardigheden;
Je ben stressbestendig;
Kennis van en ervaring met het functioneren van de overheid is een pré.

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief met een recente Curriculum Vitae, uiterlijk 28 juli 2022 naar de
Inspectie voor de Volksgezondheid, Schouwburgweg #26 of per e-mailadres
sirving.keli@gobiernu.cw, t.a.v. de Inspecteur-Generaal Volksgezondheid a.i., Prof. Dr.
Sirving O. Keli, MD, PhD, onder vermelding van “Sollicitatie Adjunct Inspecteur Milieu en
Natuur”. Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen
maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

