Ben jij een ondernemende pensioenconsultant en wil je aan de slag op Curaçao of Aruba?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken uitbreiding voor onze kantoren op Curaçao en Aruba.

Pensioenconsultant in het Caribisch gebied
Als ondernemende pensioenconsultant bouw je mee aan onze vestiging op Curaçao of Aruba.
Je adviseert onze relaties op het gebied van collectieve pensioenen, van pensioenregelingen
tot pensioenuitvoering. Daarnaast ben je actief om nieuwe klanten aan ons te binden. Je
werkt nauw samen met collega’s op Bonaire, Curaçao en Aruba én met onze specialisten in
Nederland. Je combineert je specialistische kennis met communicatieve en commerciële
vaardigheden. Je bent breed inzetbaar en hebt een hands on mentaliteit.
Functie eisen
•
Afgeronde HBO of WO opleiding
•
Vakinhoudelijke kennis is up-to-date
•
Ervaring als consultant
•
Ondernemersgeest
•
Initiatiefrijke netwerker
•
Doorzetter
Het aanbod
•
Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maar zeker marktconform
•
Zelfstandige functie
•
Een informele werkomgeving
•
Voldoende ruimte voor ontwikkeling
•
Professionele en deskundige collega’s
Standplaats
Curaçao of Aruba (regionaal werkgebied)
Werken bij Montae Caribbean
Montae Caribbean is een dynamisch bedrijf met een eigen gezicht in de pensioenwereld.
Eigengereid en altijd op zoek naar wat het meest passend is voor haar klanten. Wij doen er
alles aan om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Door de professionele kennis en aanpak
geven wij de opdrachtgever vaak een extra advies mee. Van de medewerkers verwachten we
ook dat ze die instelling hebben.
Montae Caribbean zoekt voor haar vacatures mensen met passie voor pensioen. Mensen
die bereid zijn om steeds te leren en hun horizon te verbreden. Medewerkers die niet alleen
binnen hun eigen team werken, maar ook in projectgroepen, samen met collega’s met andere
disciplines. Mensen die altijd hun uiterste best doen om de klant tevreden te stellen.
Montae Caribbean kenmerkt zich door een omgeving waarin plezier in het werk heel
belangrijk is. Montae biedt je een leuke afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden
en bijbehorende bevoegdheden. Vanzelfsprekend horen daar een goed salaris en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden bij.
Denk je dat je bij Montae Caribbean past? Mail dan je cv en motivatie naar Nancy Ebben via
P&O@montae.nl of neem voor informatie telefonisch contact op met Margo Lelieveld via
telefoonnummer +31 6 30 28 22 13 of met Alicia Hof +599 95 13 96 78.

