VACATURE
De Raad van Advies van Curaçao is de hoogste onafhankelijk adviseur van de regering aangaande zaken van
wetgeving en bestuur.
Achtergrond
De hoofdtaak van de Raad is het adviseren van de regering en de Staten over ontwerpen van wetgeving. De Raad
is hiernaast bevoegd om op eigen initiatief advies uit te brengen over zaken die tot zijn werkterrein behoren. De
regering kan op haar beurt de Raad verzoeken om te adviseren over zaken die niet per definitie tot het werkterrein
van de Raad behoren.
De Raad telt negen leden waarvan één de Ondervoorzitter is. De Raad wordt in de uitvoering van zijn taken bijgestaan
door een secretariaat, welke geleid wordt door de secretaris.
De Raad heeft momenteel een vacature.

RAADSLID v/m
Profiel
De Raad is specifiek op zoek naar personen met diepgaand inzicht in het functioneren van de overheid, substantiële
interesse in en kennis van politiek in al haar vele vormen en politieke verhoudingen en diepgaande kennis van
constitutionele aangelegenheden (politicoloog/bestuurskundige). Een ruime sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid en stevige affiniteit met het Curaçaose staats- en bestuursrecht strekken hiernaast tot aanbeveling.
Voorts acht de Raad voor de vervulling van deze (neven)functie een aantal algemene kwaliteiten van belang. Deze
kwaliteiten zijn opgenomen in een met inachtneming van het Landsbesluit proflelschets ondervoorzitter en leden Raad
van Advies (P.B. 2011, no. 11) vastgestelde profielschets, welke opgevraagd kan worden bij de Raad dan wel
geraadpleegd kan worden op www.raadvanadvies.cw onder: “Over de Raad van Advies”.
Benoemingsprocedure
Raadsleden worden bij besluit op voordracht van de Minister van Algemene Zaken voor een periode van vijf jaar
benoemd. De Raad doet daarvoor een aanbeveling.
Het doen van een aanbeveling tot benoeming van een kandidaat-raadslid geschiedt op basis van zijn of haar
potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en deskundigheid op één of meerdere terreinen en in lijn met de
behoefte van de Raad op het moment van het doen van een aanbeveling overeenkomstig artikel 3 van de
Landsverordening Raad van Advies.
Naast interviews maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
Omvang van het ambt
In beginsel vergadert de Raad tweemaal per maand. De werkzaamheden van de Raad worden voorbereid in
werkgroepen. Elk lid van de Raad is ingedeeld in een vaste werkgroep van de Raad en woont de vergaderingen van
die werkgroep bij.
Informatie
Voor meer informatie omtrent de vacature of voor het opvragen van de profielschets kan contact worden opgenomen
met mevrouw mr. C.M. Raphaëla via: c.raphaela@raadvanadvies.cw of telefoon (+5999) 461-2678.
Kandidaten voor deze vacature worden verzocht hun motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 31 maart 2020 te
richten aan c.raphaela@raadvanadvies.cw ten aanzien van de Ondervoorzitter van de Raad van Advies mevrouw
mr. L.M. Dindial, Ondervoorzitter, te Architectenweg 1, Curaçao.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

