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Curaçao

Advertentie

Mens en werk bij elkaar brengen. Dát is waar Kadanz goed in is. Kernwoorden daarbij zijn 
kwaliteit, integriteit en daadkracht.

Op www.kadanz.cw ziet u een totaaloverzicht met vacatures waarop u direct online kunt 
reageren!

Onze opdrachtgever levert hoogwaardige producten en uitmuntende service op het gebied 
van informa  e systemen, instrumenten en test onderdelen voor het medisch diagnos  sch 

laboratorium. Ter versterking van het team van onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar 
kandidaten voor de volgende posi  es:

PRODUCT EN APPLICATIE SPECIALIST full  me M/V

KERNTAKEN
•  Coördina  e van de installa  e en onderhoud van laboratorium instrumenten en apparatuur   

    bij rela  es in het Caribisch gebied;
•  Organiseren, coördineren en verzorgen van trainingen, product demonstra  es en     
    ondersteuning;

•  Adviseren, begeleiden en coördineren van installa  e voorwaarden;
•  Assisteren bij het oplossen van storingen;
•  Onderhouden van contacten met leveranciers en klanten. 

 PROFIEL
•  Afgeronde HBO opleiding Laboratorium school of Laboratorium analystenopleiding;
•  Ervaring met het installeren van laboratorium producten en toepassingen;  
•  Betrouwbaar en zelfstandige werker;
•  Klantgericht en probleemoplossend vermogen;
•  Commercieel inzicht;
•  Flexibele instelling;
•  Bereid om te reizen en trainingen te volgen in het Caribisch gebied;
•  Uitstekende communica  eve vaardigheden in Papiaments, Engels, Spaans en Nederlands;

TECHNICAL SERVICE ENGINEER full  me M/V

KERNTAKEN
•  Installeren van laboratorium instrumenten en apparatuur of laboratorium informa  e systemen bij       
   rela  es in het Caribisch gebied;
•  Verzorgen en geven van trainingen, demonstra  es en ondersteuning;
•  Onderzoeken en oplossen van problemen en klachten;
•  Het verrichten van preven  ef- en correc  ef onderhoud;
•   Analyseren van wensen en geven van advies aan klanten;

PROFIEL
•  HBO diploma rich  ng medische- en/of elektrotechnische opleiding;
•  Ervaring met elektrotechniek, mechanische en/of pneuma  sche techniek;
•  Bereid om te reizen en trainingen te volgen in het Caribisch gebied;

ARBEIDSVOORWAARDEN
Onze opdrachtgever biedt een dynamische werkkring binnen een professionele organisa  e 

met doorgroei  mogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Interesse? Solliciteer direct via onze website www.kadanz.cw op deze func  e of mail uw 
sollicita  ebrief en CV, vóór 22 juli naar ksalome@kadanz.cw. Voor meer informa  e over 

deze func  e kunt u contact opnemen met Kadesha Salomé op T (+5999)738 0852.

Klacht over
afluisteren
door Wiels
College gevraagd schending privacy
werknemers Curaçaohuis te stoppen
Van onze correspondent
Den Haag - Bij het College Bescherming Persoons-
gegevens (CBP) in Den Haag is een klacht ingediend
tegen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels
(Pueblo Soberano).

Curaçaose
milicien 
gewond
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een milicien van
de Curaçaose Militie is gisteren
gewond geraakt toen een schot
dat werd afgevuurd in zijn nek
terecht is gekomen. Dat heeft
communicatieadviseur van de
marine, Maartje van der Maas
gisteravond bekendgemaakt. De
wachtfunctionaris is naar het
Sint Elisabeth Hospitaal getran-
sporteerd voor medische behan-
deling waar hij is opgenomen. 

Van der Maas liet gisteren we-
ten dat de precieze toedracht van
het schot door de Koninklijke
Marechaussee wordt onder-
zocht. 

Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano). 
FOTO KABINET VAN CURAÇAO

De indieners van de klacht
verwijten haar de privacy van de
werknemers van het Curaçao-
huis te schenden. Zo zouden al-
le in- en uitgaande telefoonge-
sprekken op band worden opge-
nomen en al het e-mailverkeer
automatisch worden gekopieerd
en opgeslagen.

De klacht is via een zogeheten
‘signaalformulier’ van het CBP
schriftelijk ingediend. Dat is
anoniem gebeurd, waardoor
niet vast staat wie de afzender 
is. Alles duidt er evenwel op 
dat het om een of meer mede-
werkers van het Kabinet van 
de Gevolmachtigde minister
gaat.

Het Antilliaans Dagblad be-
schikt over een afschrift van de
klacht waarvan de tekst als volgt
luidt: ,,Mevrouw Wiels laat alle
telefoongesprekken en mails
van al het personeel in het ge-
heim opnemen. Alles wordt ge-
lezen. Iedereen weet dat zij een
slecht mens is maar iedereen
heeft angst voor haar. De poli-
tiek doet niets. Er gebeuren erge
dingen, u moet helpen.”

Volgens bronnen rond het
Curaçaohuis zou het registreren
van telefoon- en mailverkeer
hebben meegespeeld bij het be-
sluit om zo veel haast te maken
met de verhuizing naar een tij-
delijk pand. In tegenstelling tot
de panden aan de Badhuisweg
beschikt de kantoorvilla Bon Air
over een ultramodern netwerk
en een dito telefooncentrale. Een
paar weken geleden zijn ook alle
werkstations van de medewer-
kers vervangen.

Volgens de officiële lezing
van het Kabinet is de verhuizing
ingegeven door de voorgeno-
men verbouwing van het Kas di
Kòrsou. Hoewel het tijdelijke
pand per 1 mei is betrokken, is
er echter van enige activiteit aan
de Badhuisweg geen sprake.
Voor zover bekend is er ook nog
geen vergunning voor de werk-
zaamheden aangevraagd.

Het controleren/opnemen
van e-mail- en telefoonverkeer

van werknemers door werkge-
vers is in Nederland in principe
niet toegestaan. Onder strenge
wettelijke voorwaarden is het
uitsluitend toegestaan als er een
concrete verdenking van mis-
bruik of fraude bestaat, aldus het
CBP.

Er moet sprake zijn van een
‘gerechtvaardigd belang’: ,,Dit
betekent dat de werkgever de be-
langen en rechten van de werk-
nemers dient af te wegen. Deze
belangenafweging moet de
werkgever kunnen verantwoor-
den tegenover de werknemers,
de ondernemingsraad (OR) en
eventueel het CBP of de rech-
ter.”

Een woordvoerster van het
College kan, omdat er nooit
mededelingen over ingediende
klachten worden gedaan, niet re-
ageren op de aangemelde prak-
tijken van het Curaçaohuis.
,,Binnenkomende signalen wor-
den eerst grondig geanalyseerd
om te bepalen welke prioriteit
een onderzoek moet krijgen.
Dat hangt onder meer van de
ernst af.”

De uitkomst van onderzoeken
wordt wel gepubliceerd. ,,Maar
dat kan wel even duren, van
maanden tot soms een jaar. Dat
heeft alles te maken met de
zorgvuldigheid die het College
betracht”, aldus de zegsvrouwe
van het CBP. Als het tot een
onderzoek komt, zal Wiels als
werkgever de gelegenheid tot
wederhoor worden geboden.

Op vragen die deze krant
gisteren per mail over de klacht
aan Kas di Kòrsou heeft voorge-
legd, antwoordt persvoorlichter
Jassir de Windt dat ‘het kabinet
niet op de hoogte van dergelijke
activiteiten en een dergelijke
klacht is’. 

Eerder werd al bekend dat
Wiels de Passat van haar plaats-
vervanger Robert Candelaria
had ingeruild voor een Seat Mini
die, naar hij ontdekte, was uitge-
rust met een GPS-volgsysteem
zodat op afstand zijn gangen
konden worden nagegaan.


