Ten behoeve van onze klant, een semi-overheidsorganisatie, zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Finance Manager
De functie
Als Finance Manager geeft u leiding aan de Finance Afdeling waar een team van om en nabij de 5 professionals werkzaam
is. U ontwikkelt het financieel beleid, u draagt zorg voor financiële rapportages en –analyses en u adviseert de Directie
over financiële zaken en financiële consequenties van (strategische) beleidsvoornemens. U stuurt de begrotingscyclus
aan en u ziet toe op en adviseert over de financiële processen en het financieel beheer. Verder bent u belast met het
verrichten van en adviseren over liquiditeitsprognoses en (kost)prijscalculaties. U rapporteert aan de Algemeen
Directeur.
Uw profiel
U heeft bij voorkeur een afgeronde WO opleiding in financiële richting en minimaal 5 jaar relevante ervaring waarvan
minimaal 3 in een leidinggevende positie. U bent vaardig in het aansturen van de financiële administratie, in het
ontwikkelen van financiële rapportages en in het verrichten van financiële analyses. Kennis van IFRS is een pre. U
beschikt ook over uitstekende analytische-, leidinggevende- en adviesvaardigheden. Verder bent u resultaatgericht,
integer, betrouwbaar en loyaal. U beheerst Papiamentu, Nederlands en Engels in woord en in geschrift.
Het aanbod
Onze klant biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische omgeving.
Procedure
Voor nadere informatie over de organisatie en de functie kunt u 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 19 september 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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