Deloitte Touche Tohmatsu Limited is wereldwijd toonaangevend in financiële dienstverlening en advies. Deloitte richt zich op zes
vakgebieden: accountancy, consulting, financiële advisering, risk management, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening.
Deloitte Dutch Caribbean zoekt voor haar interne support organisatie op Aruba kandidaten voor de volgende functie:

Office Coördinator
De afdeling

De Office Support afdeling van Deloitte Dutch Caribbean verricht administratieve- en
managementondersteuning en draagt zorg voor documentaire informatievoorziening en communicatie.
De Office Support afdeling heeft als doel: het zorgen voor een optimale 'customer experience' voor
haar klanten, intern en extern.

De functie

Als Office Coördinator bent je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en planning van
de Office Support medewerkers en rapporteer je rechtstreeks aan de kantoorpartner. Je verricht algemene
secretariële werkzaamheden zoals e-mail-, post- en telefoonafhandeling, het opstellen en uitwerken van
management informatie en het bijhouden van voorraden. Tevens fungeer je als eerste aanspreekpunt en
organiseert diverse in- en externe bijeenkomsten of (training)events.

Jouw profiel

Je hebt een afgeronde HBO opleiding en 2 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie. Je bent vaardig
met het verrichten van managementondersteuning, secretariële en administratieve werkzaamheden.
Je bent klant- en resultaatgericht en integer. Tevens werk je nauwkeurig, heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en kan je goed samenwerken. De Nederlandse en Engelse taal beheerst u
uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Papiaments is een pre.

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 en een prettige werkomgeving.
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