Sollicitatie Oproep
Labour Market Information Officer
De SNTA heeft als doelstelling, het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen
van Suriname, middels het stellen van regionaal dan wel internationaal geaccepteerde
kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- en beroepsonderwijs en
trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs en
trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.
In het streven haar doelstelling te bereiken, worden technische deskundigen uitgenodigd te
solliciteren voor de functie van Labour Market Information Officer.
Hoofdtaken:
- Draagt mede zorg voor de verzameling en verwerking van arbeidsmarkt data;
- Ondersteuning geven door middel van distributie van up-to-date arbeidsmarkt
intelligentie;
- Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de vertegenwoordigers
van de verschillende beroepsvelden /sectoren;
- Is verantwoordelijk voor alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de planning en
onderzoek: vastleggen van doelen, vastleggen van de vraag/ probleemstelling,
voorbereiding van draft rapport, dataverzameling, data verslaglegging, herzien van de
studie, finaliseren en distributie, updaten en bijhouden van data en informatie;
- Het onderhouden van relaties met de stakeholders, m.n. het Ministerie van Arbeid,
Werkgeversorganisaties en de Vakbeweging;
- Het uitvoeren van studies voor het identificeren van de behoefte aan specifieke skills en
competenties nodig op de arbeidsmarkt.
Functie-eisen en kwalificaties:
Opleiding: IMEAO richting Statistiek, Labour Market Information training is een pre.
Ervaring: minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie
Specifieke kennis/ vaardigheden en kenmerken:
- Kennis van de “TVET Strategy” van de CANTA;
- Kennis van TVET beleid en strategie van de MINOWC;
- Kennis dragen van de principes en de toepassingen van CBET;
- Kennis dragen van de SNTA Wet (concept);
- Accuratesse;

-

Flexibiliteit;
Creativiteit; en
Kennis van de automatisering.

Resultaatgebieden:
Afleveren van arbeidsmarkt statistieken
Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen worden in de gelegenheid gesteld om hun
schriftelijke sollicitatie vergezeld van hun curriculum vitae en kopieën van diploma’s uiterlijk 29
juni 2022 op te sturen naar de Voorzitter van de Werkgroep “Suriname National Training
Authority”, dhr. dr. Roy Adama, p.a. PTC, University of Applied Sciences, Slangenhoutstraat 99a,
onder vermelding van “ Sollicitatie Labour Market Information Officer”

