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Manager Audit 

Aruba 

De functie 
Als Manager Audit ben je verantwoordelijk voor vaktechnische en commerciële activiteiten. 
Bovendien beheer je de opdrachtenportefeuille. Je beoordeelt de aanvaardbaarheid van 
opdrachten en het beroepsrisico, en je bepaalt de controlestrategie. Tezamen met de Audit 
Partner ben je vaktechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten. Je verricht 
leidinggevende en advieswerkzaamheden ten behoeve van cliënten. Ook voer je 
adviesopdrachten en bijzondere controleopdrachten uit. Verder ben je 
(mede)verantwoordelijk voor het voldoen aan technische regels, procedures en 
kwaliteitsnormen en je assisteert bij offertetrajecten, marketing-, trainings- of andere 
initiatieven. 

Je profiel 
Je hebt een afgeronde Master’s in Accountancy en je bent RA (minimaal theoretisch 
afgestudeerd), of je hebt een CPA-opleiding afgerond. Je hebt minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent vaardig in commerciële verkooptechnieken 
en je hebt algemene kennis van wet- en regelgeving. Daarnaast heb je kennis van 
managementtechnieken en diepgaande kennis van bedrijfsvoering (bedrijfskunde). Je bent 
ambitieus, klantgericht, dynamisch en flexibel. Je streeft naar eminentie, bezit een positieve 
instelling en een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. De Nederlandse en Engelse 
taal beheers je uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Papiaments is een pre. 

Het aanbod 
Binnen Deloitte Dutch Caribbean wordt waardering zowel in persoonlijke aandacht als via 
het pakket aan marktconforme arbeidsvoorwaarden tot uitdrukking gebracht. Deloitte biedt 
een gezonde work-life balance en voldoende kansen voor ontwikkeling en groei als 
professional. Er is een actieve personeelsvereniging en er heerst een fijne onderlinge sfeer.  
 
Procedure 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer Vincent Coevert, Senior 
Manager Curaçao op tel: +599 9 433 3333 of de heer Riep Benenga, Senior Manager Aruba 
op tel: +297 528 6200. Je kunt je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae e-mailen naar 
ddchrm@deloitte.cw. Een assessment en een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken 
van de selectieprocedure. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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