Deloitte Touche Tohmatsu Limited is wereldwijd toonaangevend in financiële dienstverlening en advies. Deloitte richt zich op accountancy, consulting, financiële advisering,
risk management, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening. Deloitte Dutch Caribbean heeft kantoren op Curaçao, Aruba en Bonaire en is ook actief op de andere
eilanden binnen de Dutch Caribbean. Wij hebben een jong en dynamisch team van +/- 80 professionals die zich inzetten om voor klanten het verschil te maken. Wij zijn
voor onze praktijk op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Manager Human Resources
De functie
Als Manager Human Resources ben je verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, -implementatie en advisering op gebied van
Human Resources Management. Je adviseert en ondersteunt de partners en managers bij HR vraagstukken en –instrumenten
op gebied van onder meer het aantrekken, ontwikkelen en binden van talent, performance management en leiderschap. Je bent
ook het aanspreekpunt voor medewerkers voor alle HRM aangelegenheden. Je bent verantwoordelijk voor optimaal beheer van
de HR systemen en processen, je geeft leiding aan de HR medewerker en je rapporteert aan de Talent Partner.
Het profiel
Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding en minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent een
positief ingestelde professional met een prettige persoonlijkheid die streeft naar kwaliteit. Je hebt kennis van HR instrumenten,
je bent integer, klantgericht en oplossingsgericht. De Nederlandse en Engelse taal beheers je uitstekend, zowel mondeling als
schriftelijk. Papiaments is een pre. Je bent verder bereid regelmatig te reizen naar de andere eilanden.
Het aanbod
Wie bij Deloitte Dutch Caribbean werkt zal merken dat we waardering zowel uitdrukken in persoonlijke aandacht als via het
pakket aan marktconforme arbeidsvoorwaarden. Deloitte biedt een gezonde work-life balance, voldoende kansen voor
ontwikkeling, we hebben een actieve personeelsvereniging en er heerst een fijne onderlinge sfeer.
Procedure
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevr. M. van der Bunt-George, Talent Partner, op tel: (+5999) 6908610. Je kunt je sollicitatiebrief en
Curriculum Vitae vóór 15 juli 2016 e-mailen naar ddchrm@deloitte.cw. Je ontvangt altijd binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment
en een referentiesonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee its network of member firms and their related entities. DTTL and each of its member firms
are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see (“DTTL”), www.deloitte.com/about for a more detailed description
of the legal structure of DTTL and its member firms. ©2016. For info contact Deloitte Dutch Caribbean.

