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Organisatie
Aqualectra, de leverancier van energie en water voor
iedereen op Curaçao, heeft een spilfunctie in de samenleving. Zowel economisch als maatschappelijk. Als
grootste overheids NV van Curaçao, met meer dan 600
medewerkers en een omzet van meer dan 600 miljoen
Naﬂ. per jaar, wordt elke dag gedreven gewerkt aan een
optimale dienstverlening voor de bijna 70 duizend klanten. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel tijd en
energie gestoken in het optimaliseren van de productiecapaciteit en verhogen van de dienstverlening. Bij de
uitvoering van alle taken staan de vijf kernwaarden, te
weten: ‘customer focus, reliability, excellence, stakeholder value en integrity’ hoog in het vaandel. De komende
jaren zijn voor Aqualectra cruciaal. De ontwikkelingen
op het gebied van energiewinning gaan razendsnel, de
investeringen om vernieuwingen te realiseren zijn omvangrijk en de afhankelijkheid van energie en water blijft
groeien. Om duurzame en betrouwbare energielevering
binnen een ﬁnancieel solide organisatie te kunnen realiseren is ter versterking van de directie een voortvarend
Chief Financial Ofﬁcer gezocht.

Functie
In het directieteam vervult de CFO een cruciale rol. Een
grote inhaalslag is gemaakt, echter de uitdagingen op
ﬁnancieel vlak zijn nog legio. Omvangrijke ﬁnancieringsvraagstukken voor vervangingsinvesteringen, optimaliseren van management informatie maar ook actief vormgeven aan het commercieel beleid waaronder tarifering

zijn hier voorbeelden van. De CFO stuurt de afdelingen
Financial Affairs, Commercial Affairs en Corporate Finance
aan, motiveert en betrekt belanghebbenden bij beleidvorming. Zorgt voor behoud van een solide kapitaalstructuur en maakt tegelijkertijd de juiste afwegingen
van alle belangrijke elementen van de ﬁnanciële aanpak
teneinde aan de strategische doelstellingen te kunnen
voldoen. Brengt ﬁnancieel bewustzijn en stimuleert groei.
Vergroot de voorspelbaarheid en creëert inzichten door
gedegen ﬁnancieel risicomanagement en zorgt voor naleving van vastgestelde voorschriften, procedures en
werkprocessen.

ProFiel
Een solide trackrecord als ﬁnance professional met
eindverantwoordelijke ervaring is een must. Eveneens
relevante kennis middels een academische opleiding
en deskundigheid in change management. Durft een
onafhankelijke rol in te nemen en blijft staan bij tegenwind. Overtuigend op inhoud en persoon. Weet wel
door samenspel de organisatie naar een hoger niveau
te tillen. Ziet de verschillende (politieke, bedrijfsmatige
en maatschappelijke) belangen en weet daarin soepel
te manoeuvreren. Durft te vernieuwen met respect voor
de goede zaken uit het verleden. Scherp, analytisch en
ziet de grote lijnen. Een hands on leider met een hoog
EQ die stakeholders meekrijgt door overzicht, rust en
helderheid te creëren. Een kritische denker, kijkt verder
dan morgen en durft de lat hoog te leggen.
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Bezoek onze website voor recente vacatures:

www.balancecaribbean.com

Geïnteresseerden mailen hun motivatiebrief en CV tot uiterlijk 20 april
2018 naar
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Een referentiecheck en psychologisch
onderzoek maken deel uit van de procedure.
Meer informatie over de functie en de
procedure is te vinden op:
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Voor vragen kan contact opgenomen
worden met mevrouw Beresford via
(+5999) 736-0875.

Balance Consultancy Group
is gevestigd op Curaçao en werkzaam op alle eilanden van de Dutch
Caribbean. Onze klanten adviseren wij op het brede terrein van
recruitment, HRM en strategie en
organisatie- en beleidsontwikkeling,
communicatie.

