CPost International N.V. heeft als missie en visie het volgende geformuleerd: ‘To be the regional leader in providing innovative electronic and physical delivery
solutions for the convenience of the customer and creating added value for all our stakeholders based on operational excellence. To generate a growing customer
and employee satisfaction in existing and new markets and create wealth and prosperity for our stakeholders by providing customer centered, market driven,
continuously improving, lean, qualitative strong and consistently reliable logistic and retail services to our customers’. Ten behoeve van deze organisatie zijn wij op
zoek naar kandidaten voor de functie van:

Statutair Directeur CPost International
De functie
Als Statutair Directeur bent u verantwoordelijk voor het integraal management van CPost International ter realisatie van de strategische
doelen en ter waarborging van de kwaliteit, betrouwbaarheid en de continuïteit van de dienstverlening richting klanten. U bent belast met
(strategische) beleidsontwikkeling, –implementatie en –evaluatie, u signaleert korte en lange termijn risico’s, kansen en behoeften op het
betreffende gebied en u speelt hierop in. U adviseert en informeert de Raad van Commissarissen en andere stakeholders en levert een
bijdrage aan de ontwikkeling van strategische concepten e.d. U rapporteert aan de Raad van Commissarissen.
Uw profiel
U heeft een relevante afgeronde WO-opleiding, u heeft minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar ervaring in een kaderfunctie
en u beschikt over inzicht in het betreffende aandachtsgebied van CPost International. U bent vaardig in het integraal aansturen van een
organisatie, u heeft visie en strategisch inzicht, u bent daadkrachtig en innovatief, u heeft overtuigingskracht en u beschikt over uitstekende
management-, leidinggevende-, probleemoplossende-, advies- en onderhandelingsvaardigheden. U bent verder resultaatgericht,
onafhankelijk en integer, u heeft inzicht in het relevante (politieke) speelveld en u bent vaardig in het onderhouden van een relevant
netwerk.
Het aanbod
CPost International biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische omgeving.
Procedure
Voor nadere informatie kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met mevr. Maghalie van der Bunt - George, Partner Human Capital Consultancy, Learning &
Assessments Deloitte op tel: (+5999) 6908610. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 10 oktober 2016 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt altijd binnen twee
dagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een referentie- en integriteitsonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt
vertrouwelijk behandeld.
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