Integrated Utility Holding N.V. (IUH, handelend onder de naam Aqualectra), is verantwoordelijk voor de productie en distributie van drinkwater en elektriciteit
aan ruim 69.000 huishoudens en bedrijven op Curaçao. De holding omvat diverse bedrijven waaronder Aqualectra Production, Aqualectra Distribution en
Aqualectra Multi Utility. Bij Aqualectra werkt een team van ruim 600 toegewijde medewerkers die hoogwaardige producten en diensten aan hun klanten bieden.
Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Corporate Advisor Customer & Communication Affairs
De functie
Als Corporate Advisor Customer & Communication Affairs ondersteunt en adviseert u de directie inzake de beleidsontwikkeling en –
implementatie op het gebied van Marketing-, Customer- en Communication Affairs en fungeert u als sparringpartner aangaande
ontwikkelingen in de markt en klantbehoeften ten behoeve van productontwikkeling. U draagt zorg voor het verrichten van markt-,
stakeholder- en aanverwante onderzoeken. U ontwikkelt, implementeert en evalueert het (interne en externe) marketing- en
communicatiebeleid, u vertaalt het beleid in concrete communicatie-, marketing- en andere plannen, programma’s en campagnes. U
ziet verder ook toe op de kwaliteit van publicaties en andere communicatie uitingen. U rapporteert aan de CEO.
Uw profiel
U heeft bij voorkeur een WO opleiding (en minimaal een HBO opleiding) in de richting Marketing en/of Communicatie Management of
Commerciële Economie en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van marketing en /of commerciële analyse en beleidsinitiëring.
U heeft ervaring met project management, u bent klant- en resultaatgericht, een strategisch denker en proactief. Daarnaast bent u een
teamplayer, u beschikt over politieke en maatschappelijke sensitiviteit en u heeft uitstekende interpersoonlijke-, advies- en
communicatieve vaardigheden. U beschikt ook over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands, Engels en
Papiaments.
Het aanbod
Onze klant biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische organisatie.
Procedure
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Maghalie van der Bunt-George, Partner Human Capital Consultancy, Learning & Assessments bij
Deloitte Dutch Caribbean via tel: (+5999) 6908610. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 21 februari a.s. e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen twee
werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een integriteitsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk
behandeld.
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