
De Nederlandse Ambassade in Spanje zoekt  

Honorair Consul in de provincies Valencia en Castellón 

 

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Spanje roept kandidaten op hun interesse 

kenbaar te maken voor de positie van Honorair Consul in de provincies Valencia en Castellón. De 

benoeming van de huidige Honorair Consul (HC) in Valencia, dhr. Eric Nolte, loopt eind 2023 af na 

bijna 10 jaar uitstekende dienstverlening.  

De Nederlandse gemeenschap en belangen van Nederland in Spanje zijn omvangrijk en divers. In 
verschillende regio´s werkt de ambassade met Honorair Consuls om ervoor te zorgen dat 
Nederlanders, waar ook in Spanje, op niet al te grote afstand van hun verblijfplaats toegang 
hebben tot bepaalde diensten van de Nederlandse overheid. Op verschillende vlakken: van 
consulaire dienstverlening (m.n. hulp bij noodsituaties) tot het bemiddelen in contacten en 
handelsbevorderende activiteiten.  

De ambassade zoekt een veelzijdige, integere Honorair Consul die het land en in het bijzonder 
haar of zijn regio kent als geen ander en beschikt over een uitgebreid lokaal netwerk. 

Zij of hij behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden in haar of zijn regio en valt 
onder de verantwoordelijkheid en aansturing van de Nederlandse ambassade in Madrid. Integriteit 
is zeer belangrijk voor de functie. De HC is van onbesproken gedrag en waakt voor verstrengeling 

van belangen in de functie van HC en overige beroeps- of zakenbelangen. De HC wordt benoemd 
voor een periode van ten hoogste vijf jaar, mogelijk te verlengen met een periode van ten hoogste 
vijf jaar. De functie is onbezoldigd behoudens een vaste jaarlijkse onkostenvergoeding.  

Zij/hij voert de volgende taken uit, in nauwe afstemming met de ambassadestaf in Madrid: 

 Vertegenwoordiging van Nederland bij officiële gelegenheden van de autoriteiten en het 

Corps Consulair. 

 Consulaire dienstverlening aan Nederlanders in noodsituaties en gedetineerdenbezoek, 

indien nodig. 

 Het begeleiden van bezoeken van de ambassadestaf aan de regio.  

 Economische belangenbehartiging voor Nederlanders, in lijn met de prioriteiten van de 

ambassade (o.a. duurzaamheid en innovatie): kansen signaleren, informeren over 

relevante lokale ontwikkelingen, events, etc. en inzetten economisch netwerk ten behoeve 

van events die de ambassade in de regio organiseert. Reguliere afstemming met 

ambassade. 

 Representatie taken in het kader van het cultuurbeleid van de ambassade. 

 Informatievoorziening aan de ambassade over relevante ontwikkelingen (politiek, 

economisch, sociaal) in de regio.   

Zij/hij heeft de volgende eigenschappen en vaardigheden: 

 Persoon met brede interesse in en affiniteit met genoemde taken en met duidelijke band 
met Nederland.   

 Persoon van onbesproken gedrag, met eigen bron van inkomsten (financieel 

onafhankelijk), die waakt voor verstrengeling van belangen in de functie van HC en 
overige beroeps- of zakenbelangen.  

 Zeer goede beheersing van het Spaans en het Nederlands en goede beheersing van het 
Engels.  

 Een goede reputatie en toegang tot de plaatselijke bestuurlijke en politieke autoriteiten 
(zonder zelf een uitgesproken politiek profiel te hebben). 

 Uitgebreid netwerk in de lokale en regionale samenleving, in het bijzonder het zakenleven.  
 Grondige kennis van de lokale politieke- en economische omstandigheden.  
 Empathisch persoon met sterke sociale en communicatieve vaardigheden, die goed kan 

samenwerken en met een goed gevoel voor verhoudingen en context. 
 

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een korte motivatie en een CV 
per email te sturen aan mad-vacatures@minbuza.nl voor 24 februari 2023.  
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N.B. Bij de selectie van de nieuwe HC zal rekening worden gehouden met het versterken van de 
diversiteit in het HC netwerk in Spanje. Gezien de samenstelling van het netwerk nodigt de 
ambassade met name vrouwelijke geïnteresseerden uit om te reageren.  

Eventuele vragen over de functie of de procedure kunt u per email richten aan mad-
vacatures@minbuza.nl.  
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