
           

 

De Sociaal Economische Raad van Sint Maarten 
        Vacature 

 
De Sociaal Economische Raad (SER) is een onafhankelijk advies orgaan en heeft tot taak de 
regering van Sint Maarten van gevraagd en ongevraagd advies te dienen over alle belangrijke 
onderwerpen van sociaal economische aard. Het secretariaat staat in dienst van de SER.  
 
De secretaris is momenteel op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van: 
 

Hoofdmedewerker 
 
Functie-inhoud: 

• Schat de informatiebehoefte in en verzamelt informatie over relevante ontwikkelingen in het 
openbaar bestuur;  

• Signaleert verbanden tussen onderwerpen, verricht gericht onderzoek naar knelpunten en 
rapporteert hierover;  

•    Voert overleg, maakt berekeningen en toetst regelingen, procedures e.d. op  
      gebruikersvriendelijkheid, efficiency, consistentie, (juridische) correctheid 

• stelt toelichtingen op inzake beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving, verzorgt 
mondeling toelichtingen; 

• adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg op het 
aandachtsgebied; 

 
Functie-eisen: 

• Een afgeronde juridisch HBO opleiding of minimaal 5 jaar werkervaring in gelijksoortig 
functie;   

• Relevante beleidsmatige en juridische ervaring; 

• Inzicht en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en kennis van de samenleving op 
Sint Maarten. 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en 
Engels. 

 
Arbeidsvoorwaarden: 
Het salaris horende bij deze functie is afhankelijk van uw opleiding en uw ervaring en ligt tussen 
minimaal NAfl. 5.092,00 en maximaal NAfl. 7.627,00 bruto per maand van het 
Bezoldigingsregeling Ambtenaren. De Landsverordening Sociaal Economische Raad en de 
overige rechtspositionele regelingen voor het overheidspersoneel van Sint Maarten zijn van 
toepassing. Indien woonachtig in het buitenland zullen de overtocht kosten conform vigerend 
beleid worden vergoed. 
 
Contact informatie: 
Kandidaten die voldoen aan de functie-eisen kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld met een 
curriculum vitae en fotokopieën van behaalde diploma’s, richten aan: De heer G.M.C. 
Richardson, Secretaris van de SER, Harbor View Office Complex, Sparrow Road # 4, gebouw 
nr.2, unit 4K, Sint Maarten of via e-mail: gerard.richardson@sersxm.org met vermelding van de 
functienaam in het onderwerp voor 31 januari 2023. 
 
Voor nadere informatie over de functie en organisatie kunt u contact opnemen met de heer, 
G.M.C. Richardson, secretaris via telefoonnummers +1 (721) 5424060. Een psychologische test 
en/of een opdracht kan/kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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