Het Openbaar Ministerie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
is op zoek naar een:

Procureur - Generaal

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, 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 en vervolging van strafbare feiten,
en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Aan het hoofd van het Openbaar Ministerie staat een gezamenlijke
Procureur-Generaal, die in elk land kantoor houdt en van wie het Parket is gevestigd in Curaçao. De organisatie van het Parket van
de Procureur-Generaal bestaat uit een viertal afdelingen, te weten: Strategie & Beleid, het Bureau van de Advocaat-Generaal, de
afdeling Bedrijfsvoering en het Team Bestrijding Ondermijning. Ook de Afpakteams worden vanuit het Parket van de ProcureurGeneraal aangestuurd. Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een nieuwe rechtshandhaving met de
nodige innovatie. Belangrijke thema’s daarbij zijn de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, high impact
criminaliteit, de veel voorkomende criminaliteit, het versterken van de verbinding met de samenlevingen en de doorontwikkeling
van de OM organisatie.
De functie
De Procureur-Generaal houdt toezicht op een behoorlijke opsporing en vervolging van strafbare feiten. Hij draagt zorg voor de
kwaliteit, de bestuurlijke en de organisatorische werkwijze van het Openbaar Ministerie. Hij is verantwoordelijk voor de
jaarplannen en begrotingen en het toezicht op de uitvoering daarvan. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor beleidsprogramma’s,
waaronder die voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Tevens geeft hij algemene en bijzondere aanwijzingen
betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie. Ook het instellen van hoger beroep in
strafzaken die door een Gerecht in eerste aanleg zijn berecht behoren tot zijn verantwoordelijkheden alsmede de opsporing en
vervolging van stafbare feiten waarvan de berechting in eerste aanleg aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is opgedragen.
Verder zijn er nog andere bij landsverordening of bij wet opgedragen taken die tot uitvoering moeten worden gebracht.
Functie-eisen
De kandidaat voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om tot lid van het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te worden benoemd. De kandidaat bezit ruime en voor de functie relevante ervaring als
(leidinggevend) lid van het Openbaar Ministerie in één van de landen (Sint Maarten, Curaçao, Aruba en/of Nederland) en heeft hij
inzicht in de OM-organisatie, strategische doelstellingen en beleid. De kandidaat heeft ervaring met of (aantoonbare) belangstelling
voor de diverse samenlevingen (en de bestuurlijke context) in het Caribisch deel van het Koninkrijk en de diversiteit daarvan.
Daarnaast is hij taalvaardig in Nederlands en Engels en zo mogelijk ook bereid het Papiaments te gaan beheersen.
Competenties en stijl
Gelet op de positie van de Procureur-Generaal en de uitdagingen van de organisatie, zijn daarnaast de volgende competenties en
stijlen van belang: De kandidaat is in staat te fungeren als een bruggenbouwer, als vertegenwoordiger van het OM in het Caribisch
gebied tussen de verschillende landen, maar ook binnen de strafrechtsketen en in toenemende mate daarbuiten. Tevens is de
kandidaat in staat te opereren in de complexe staatkundige omgeving van het Caribisch gebied en kan snel schakelen in de
dynamiek van de verschillende landen. De kandidaat is in staat zich zowel te richten op de externe omgeving als op de eigen
organisatie.
Voorts heeft de kandidaat ervaring met criminaliteitsbestrijding, brede actuele kennis van wet- en regelgeving over onder meer
formeel en materieel strafrecht, themamaatregelen, aanwijzingen en richtlijnen, jurisprudentie, theorie en praktijk inzake
handhaving en veiligheid. Daarnaast heeft de kandidaat ruime ervaring in politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociale en
maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen en de toepassing van lokale of landelijke politiek-bestuurlijke prioriteiten in het
opsporings- en vervolgingsbeleid. De kandidaat is eveneens in staat om beleid op het gebied van opsporing en veiligheid te borgen
en te vertalen naar een adequate uitvoering. De kandidaat profileert zich binnen en buiten het OM, is duidelijk en zichtbaar, heeft
overzicht en regie en wekt bij anderen vertrouwen op. Hij vervult consequent een voorbeeldrol, inspireert en enthousiasmeert
medewerkers om vastgestelde doelen en resultaten te behalen. De kandidaat toont stevigheid en lef door standpunten in te nemen
en door acties te ondernemen op basis van eigen overtuigingen. Ook is de kandidaat besluitvaardig en neemt hij beslissingen
zonder deze onnodig uit te stellen. De kandidaat is tenslotte bovenal integer en eist dit ook van alle onder hem ressorterende OMonderdelen. Standplaats is Curaçao maar van de kandidaat wordt verwacht dat deze ook veelvuldig naar Sint Maarten en de BESeilanden reist.
De procedure
Kandidaten die interesse hebben voor deze functie kunnen hun kandidatuur, inclusief C.V., voor 22 maart 2017 indienen bij het
Openbaar Ministerie, t.a.v. mevr. C. Rojer, HR Manager, via e-mailadres: Cindy.Rojer@OMCarib.org. Naast interviews kunnen een
medische keuring, assessment en referentieonderzoek deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie over de
functie kan contact worden opgenomen met de heer Guus Schram, Procureur –Generaal, via telefoonnummer (+599) 9 434 21 50.
Voor meer informatie over het Openbaar Ministerie wordt verwezen naar het ‘Perspectief op de criminaliteitsbestrijding 2016-2021’
van het Parket van de Procureur-Generaal, beschikbaar op www.omcarib.org

