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PRIKKELEND ONTWIKKELTRAJECT VOOR TALENTEN DIE VOORUIT WILLEN 

 
 
Vacature | Trainee Juridisch medewerker bij Immigratie en Naturalisatiedienst 
 

Omschrijving organisatie 
 
Het doel van de IND-organisatie in Caribisch Nederland (CN) is het namens de Staatssecretaris van Immigratie 
en Asiel zorgvuldig, tijdig en doelmatig beslissen over een aanvraag voor verblijf in een van de openbare 
lichamen van Nederland, te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
Daarnaast voert de IND-CN unit ook ongewenst verklaringen en intrekkingen van verblijfsvergunningen uit en 
worden klachten behandeld. IND-CN behandeld ook verzoeken voor het verkrijgen van de Nederlandse 
nationaliteit via naturalisatie of optie. In de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, is de Wet 
Toelating en Uitzetting (WTU) en de daaruit voortvloeiende regelgeving in het besluit, voorschrift en circulaire 
van toepassing. 
IND heeft vestigingen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius waarbij Bonaire de meeste medewerkers telt, In totaal 
werken er zo’n 21 mensen. IND werkt met een front en backoffice en gedurende je traineeship zul je met beide 
te maken krijgen echter ligt de focus op backoffice. Hier worden de dossiers beoordeelt op rechtmatigheid, 
aanvragen betreft naturalisatie in behandeling genomen en worden er beroep en bezwaarschriften afgehandeld. 
 
Omschrijving werkplek 
 
IND Bonaire kent een front en backoffice en heeft klantgerichtheid en servicegericht werken hoog in het 
vaandel staan. Het is een hecht team en een professionele werkhouding is belangrijk. IND is gevestigd in de 
binnenstad van Kralendijk. 
Rol trainee 
 
De trainee zal voornamelijk op de backoffice zijn opdrachten vinden die binnen alle facetten van het werkveld 
van de IND en de ketenpartners kunnen liggen. Belangrijke ketenpartners zijn bijvoorbeeld ministerie SZW, 
ministerie JenV maar ook het OLB. Er gelden afspraken m.b.t. de duur van aanvragen en het is belangrijke deze 
tijdvakken te behalen. Hetzelfde geldt voor bezwaarprocedures, het is dus van belang dat je enigszins onder 
druk kunt werken en actief een rol wil spelen in het behalen en verbeteren van de klantgerichtheid. Dienstreizen 
naar Sint Eustatius en Saba kunnen onderdeel van het werk zijn. 
 
Gewenste trainee (profiel) 
 
De trainee weet door zijn/haar houding, gedrag en presentatie respect te verwerven.  
Het werken in een dynamische, veranderlijke werkomgeving prikkelt zijn/haar energie, enthousiasme en 
improvisatievermogen in positieve zin. 
Het is iemand die actief en met enthousiasme deze rol oppakt en ook in drukke en wisselende omstandigheden 
overzicht en voortgangscontrole weet te behouden. 
De trainee is professioneel toont initiatief, is integer, kan goed motiveren en resultaatgericht te werk gaan. De 
trainee zal gedurende het traineeship steeds meer bevoegdheden verwerven om uiteindelijk binnen kaders 
zelfstandig diverse dossiers uit te werken en behandelen. 
 
Begeleiding 
 
De trainee zal worden begeleid door de senior-beleidsmedewerker en jurist. 
 
Beoordeling 
 
De trainee zal door de senior-beleidsmedewerker beoordeeld worden. 
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Duur werkplek 
 
2 jaar 
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
Salaris                                                         $ 2.473,- $2.550,- o.b.v. 39.5 uur  
Vakantiedagen                                           23 vakantiedagen per jaar, naar rato van het dienstverband 
Vakantiegeld                                              8.33% uitbetaald in de maand mei 
Eindejaarsuitkering/ eindejaar bonus.    6% uitbetaald in de maand december naar rato van de duur en de 
omvang van het dienstverband. 
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