Fundashon Tayer Soshal is de organisatie op Curaçao die aangewezen is om personen met een lichte
lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een (beschermde) werkplek te bieden en deze de nodige vaardigheden
aan te leren zodat zij kunnen (her) integreren in de arbeidsmarkt. Ten behoeve van onze klant is Deloitte Dutch
Caribbean op zoek naar kandidaten voor de ondergenoemde functies.

Operationeel Manager
De functie
Als Operationeel Manager bent u verantwoordelijk voor
beleidsimplementatie op het gebied van vorming en
arbeidstraining van personen met een lichte lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. U adviseert de Directie over
operationele aangelegenheden met betrekking tot de sociale
werkplaats, vorming en arbeidstraining van medewerkers,
participanten en aanverwante aangelegenheden. U geeft direct
leiding aan de Divisiehoofden en indirect aan de uitvoerende
medewerkers. U rapporteert aan de Directeur.

Uw profiel
U heeft een HBO+ opleiding in de richting sociaal
pedagogische hulpverlening afgerond en u heeft minimaal
5 jaar relevante werkervaring. Daarnaast beschikt u over
minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring. U heeft kennis
van - en bent vaardig in het ontwikkelen van (beleids)plannen en adviezen op het gebied van vorming en
arbeidstraining. U bent klantgericht, professioneel en
betrokken en u beschikt over goede leiderschapsmanagement-, advies-, en interpersoonlijke vaardigheden.
U spreekt en schrijft vloeiend Papiaments en Nederlands.

Divisiehoofd
De functie
Als Divisiehoofd geeft u leiding aan de verschillende
werkplekken
binnen
de
divisie
die
onder
uw
verantwoordelijkheid valt. U bent verantwoordelijk voor het
plannen, organiseren en coördineren van de activiteiten en
draagt bij aan de uitvoering en evaluatie van de
arbeidstrainingswerkzaamheden
van
participanten.
U
signaleert behoefte van participanten binnen de werkplaats,
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van vormings- en
arbeidstrainingen en stimuleert methodisch werken. U
rapporteert aan de Operationeel Manager.

Uw profiel
U heeft een HBO opleiding in de richting sociaal
pedagogische hulpverlening afgerond en u heeft minimaal
3 jaar relevante werkervaring. Daarnaast beschikt u over
minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring. U bent vaardig in
het ontwikkelen van vormings- en arbeidstrainingen. U
bent klantgericht, professioneel en betrokken en u
beschikt over interpersoonlijke vaardigheden. Verder bent
u vaardig in het coördineren van werkzaamheden en in
het begeleiden, coachen en ondersteunen van
participanten en medewerkers. U spreekt en schrijft
vloeiend Papiaments en Nederlands.

Vakbegeleider
De functie
Als Vakbegeleider bent u verantwoordelijk voor het begeleiden
en instrueren van cliënten met een licht of matig verstandelijk
beperking op het vlak van activiteiten, vaktechnische –en
sociale vaardigheidstrainingen. U organiseert, coördineert en
controleert het productieproces en de te verrichten
werkzaamheden binnen de werkplaatsen. Verder draagt U bij
aan het opstellen van begeleidingsplannen en volgt en
stimuleert u de ontwikkeling en vorming van individuele
participanten. U rapporteert aan het Divisiehoofd.

Uw profiel
U heeft een MBO+/HBO opleiding in de richting sociaal
pedagogische hulpverlening afgerond en u heeft minimaal
2 jaar relevante werkervaring. U bent klantgericht,
professioneel en betrokken en u beschikt over
interpersoonlijke vaardigheden. Verder bent u vaardig in
het superviseren van werkzaamheden en in het
begeleiden, coachen en ondersteunen van participanten.
U spreekt en schrijft vloeiend Papiaments en Nederlands.

Het aanbod
Onze klant biedt een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en uitdagende functies in een dynamische organisatie.
Procedure
Voor nadere informatie over de organisatie en/of de functie kunt u contact opnemen met Mevr. J. Thijssen-Peterson,
Manager Human Capital Consultancy, Training & Assessments bij Deloitte Dutch Caribbean op tel +5999-4333 333. U kunt
uw sollicitatiebrief en CV vòòr 14 juli a.s. e-mailen naar hrm@deloitte.com. U ontvangt binnen 2 werkdagen per e-mail een
ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Voor de functies van Operationeel Manager en
Divisiehoofd zal een assessment deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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