Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling van verkeer, vervoer en
ruimtelijke planning. De uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP), draagt zorg voor de ruimtelijke planning, stedelijke
vernieuwing, volkshuisvesting en projectvoorbereiding en houdt zich bezig met handhaving door het inspecteren van terreinen en bouw,
monumentenzorg en beheer van het erfgoed. Ten behoeve van deze organisatie zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Directeur Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening & Planning
De functie
Als Directeur bent u verantwoordelijk voor een duurzaam en evenwichtig gebruik van de openbare of eilandelijke ruimte.
Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeren van ruimtelijke planning, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting,
projectvoorbereiding van de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad, de monumentenzorg en het erfgoed. U geeft
leiding aan de medewerkers van de organisatie en draagt als Directeur verantwoordelijkheid voor de door hen uitgevoerde
werkzaamheden en behaalde resultaten. U draagt zorg voor het aansturen van de beleidsontwikkelings- en
beleidsuitvoeringsprocessen en u vertegenwoordigt de organisatie extern.
Uw profiel
U heeft een relevante afgeronde WO-opleiding, u heeft minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie en u beschikt
over kennis in de desbetreffende werkvelden. U bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, u
heeft een sterk analytisch vermogen, u bent proactief en een teamplayer en u beschikt over uitstekende management- en
leidinggevende vaardigheden. U bent resultaatgericht, u heeft inzicht in het relevante (politieke) speelveld en u bent vaardig
in het onderhouden van een relevant netwerk.
Het aanbod
Onze klant biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische omgeving.
Procedure
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Thijssen, Manager Human Capital Consultancy, Deloitte via +5999 433-3333. U kunt uw
sollicitatiebrief en CV vóór 5 oktober 2016 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een
assessment en een integriteitsonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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