
                                                                                                                    

 

 

 

INTERNE VACATURES VEILIGHEIDSDIENST ARUBA 

(alleen bestemd voor overheidspersoneel) 

BEDRIJFSGEGEVENS 

Dienst: Veiligheidsdienst Aruba  

ORGANISATIE 

De Veiligheidsdienst Aruba (VDA) ressorteert onder het ministerie van Algemene Zaken en heeft als doelstelling 

het bevorderen van de fundamentele belangen van Aruba bij het voortbestaan van de democratische rechtsorde, 

de integriteit van het bestuur, de interne veiligheid en andere vitale belangen van Aruba en, waar nodig, het 

Koninkrijk der Nederlanden.  

 

De Veiligheidsdienst Aruba heeft als voornaamste doelstelling:  

 het verzamelen van gegevens over personen en organisaties, die door de doeleinden die zij nastreven, dan wel 

door hun activiteiten, aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen;   

 het verrichten van veiligheidsonderzoeken ten aanzien van vertrouwensfuncties; 

 het bevorderen van het nemen van maatregelen ter bescherming van de in eerste punt genoemde belangen, 

waaronder in ieder geval begrepen worden maatregelen ter beveiliging van in het belang van Aruba en, waar 

nodig het Koninkrijk der Nederlanden geheim te houden gegevens, en van voor de instandhouding van het 

maatschappelijk leven van vitaal belang zijnde delen van de overheid.  

 

 

Personeelsconsulent maximale waardering: schaal 10  

De personeelsconsulent is onder meer belast met de ondersteuning van de directie op het gebied van 

personeelszaken en adviseert over rechtspositionele regelingen.  

Voorts is de personeelsconsulent verantwoordelijk voor het bewaken en begeleiden van gesprekken m.b.t. het 

personeel, de directie te adviseren over algemene personeelsaangelegenheden en over toepassing van 

overheidsregelingen.  

Functie-eisen o.a.: 

 Hbo-opleiding richting P&O;  

 Relevante werkervaring op het gebied van P&O;  

 Kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen voor overheidspersoneel en daaraan verboden procedures; 

 Vaardigheid in het adviseren over personele- en rechtspositionele aangelegenheden.   

 

 

General Intell igence Officer  maximale waardering: schaal 12 

De General Intelligence Officer is belast met de organisatieontwikkeling, projectplanning en coördinatie op het 

toegewezen taakgebied en netwerkontwikkeling voor de VDA.  

Functie-eisen o.a.: 

 Hbo + werk en denkniveau;  

 Hoge mate van flexibiliteit;  

 Gebonden leeftijd jonger dan 42 jaar. 

 

 

Hoofd Registratie,  Archief ,  Documentatie en Open bronnen informatie 

(RADO) maximale waardering: schaal 11  

De Hoofd RADO is onder meer belast met de leiding van de afdeling RADO, het initiëren, ontwikkelen en 

uitvoeren van beleid op het gebied van Open Bronnen t.b.v. VDA.  

Functie-eisen o.a.: 

 Hbo werk- en denkniveau; 

 Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands, Papiamento, Engels en Spaans; 

 Kennis en vaardigheden in gebruik van de computer, oog voor politieke, maatschappelijke en individuele 

belangen. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Medewerker Registratie,  Archief ,  Documentatie en Open bronnen informatie 

(RADO) maximale waardering: schaal 6  

De medewerker RADO  is werkzaam voor de verschillende teams en is onder meer belast met het registreren en 

het inhoudelijk toegankelijk maken van papieren en gedigitaliseerde documenten;  

Functie-eisen o.a.: 

 Havo opleiding (bij voorkeur een SOD-1 diploma);  

 Kennis en vaardigheden in gebruik van de computer en wettelijke kaders die voor de VDA gelden;    

 

 

Sollicitaties/informatie: 

Wilt u bij de Veiligheidsdienst Aruba het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 

12 november 2021 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kunt u richten aan Veiligheidsdienst Aruba 

per e-mail op secretariaat@VDA.aw. 

 

 

 


