VACATURE
Organisatie
De Raad van Advies (RvA) is het hoogste adviescollege van de regering en de Staten van Aruba en
wordt gehoord in de gevallen waarin de wet dat voorschrijft. De hoofdtaak van de Raad is het
adviseren over ontwerpen van wetgeving. In dat kader voert hij een rechtmatigheid- en
doelmatigheidstoets uit. Daarnaast is de RvA bevoegd om op eigen initiatief advies uit te brengen
over zaken die tot zijn werkterrein behoren en onderzoek te verrichten eventueel bijgestaan
door externe deskundigen. Bij het opstellen van de adviezen van de RvA worden juridische,
financiële en maatschappelijke consequenties betrokken en strategische visies ten aanzien van
bestuurlijk-juridische aangelegenheden ontwikkeld c.q. gestuurd en begeleid. De Raad telt vijf
leden waarvan één de voorzitter is. De Raad wordt in de uitvoering van zijn taken bijgestaan door
een Wetenschappelijk Bureau, welke geleid wordt door de Secretaris.
De Raad van Advies is momenteel op zoek naar een
(Senior) financieel-juridisch beleidsmedewerker v/m
De (senior) financieel-juridisch beleidsmedewerker verleent inhoudelijk ondersteuning aan de
Raad van Advies door het uitvoeren van onderzoek, het plegen van overleg en het opstellen van
conceptadviezen.
Functie-inhoud (hoofdbestanddelen)
 stelt onder leiding van de Secretaris conceptadviezen op ten behoeve van de advisering van
de RvA aan de regering en de Staten over (mogelijke) financiële en sociaal-economische
consequenties van voorgenomen wetgeving en beleid;
 stuurt en draagt bij aan de totstandkoming van een strategische visie aangaande complexe
financieel-juridische onderwerpen;
 onderzoekt en beoordeelt de voornemens van de regering ten aanzien van het begrotings- en
het sociaal-economische beleid en stelt ter zake conceptadviezen op ten behoeve van de
advisering door de RvA;
 voert overleg op het hoogste niveau met raden, adviesorganen of commissies;

 volgt relevante (internationale) (macro-) economische ontwikkelingen, bestudeert rapporten
van (inter)nationale financiële organisaties en wint adviezen in bij adviesorganen en
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen;
 stelt nota’s op over relevante politieke en bestuurlijke korte en lange termijn ontwikkelingen
met betrekking tot de overheidsfinanciën en adviseert terzake;
 geeft als projectleider leiding aan onderzoek naar complexe financieel economische
onderwerpen en het opstellen van adviezen, notities of rapporten naar aanleiding van dit
onderzoek.
Functie-eisen
 afgeronde academische opleiding rechten en/of economische wetenschappen dan wel een
daaraan verwante opleiding;
 kennis en ervaring op het gebied van de publieke financiën, strategische beleidsadvisering,
het verrichten van financieel-juridisch onderzoek en inzicht in politiek-maatschappelijke
ontwikkelingen.
Competenties/gedragskenmerken
 sterk cijfermatig inzicht;
 beschikt over professionele integriteit;
 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 is in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken;
 analytisch vermogen, besluitvaardigheid, initiatiefrijk, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn.
Bezoldiging
De bezoldiging wordt toegekend ingevolge de Bezoldigingsregeling van Aruba (BRA).
Informatie
Voor verder informatie inzake de taken van de Raad kunt u de website www.rva.aw raadplegen.
Voor nadere informatie omtrent de functie kan contact opgenomen worden met de Secretaris, de
heer mr. A. Braamskamp via e-mail: albert.braamskamp@rva.aw of telefonisch: (+297)583-3972.
Kandidaten voor deze vacature worden verzocht hun, met redenen omklede, brief en curriculum
vitae uiterlijk 17 november 2020 te richten aan: Raad van Advies, t.a.v. mr. A. Braamskamp,
Secretaris, L.G. Smith Boulevard 8 Oranjestad, Aruba.

