Hoofd Accounting
& Rapportage
FULLTIME ± M/V

U heeft uw HBO opleiding afgerond op
het gebied van accountancy, financieeladministratief of bedrijfseconomie en
tenminste een eenjarige HBO
management opleiding behaald.
Inmiddels heeft u uw sporen verdiend en
heeft u minimaal 5 jaar relevante
werkervaring opgedaan in een
soortgelijke functie.
Een nieuwe uitdaging waarbinnen u uw
vaardigheden tot uiting kan brengen is
wat u zoekt. U bent een inspiratie voor
een jong team en motiveert uw
medewerkers om het beste uit zichzelf te
halen ten behoeve van de organisatie.
PROCEDURE
Wilt u dat dit verhaal uw verhaal wordt?
De kans ligt er!

Gedreven, energiek en resultaatgericht zijn kenmerken van uw
persoonlijkheid. U bekleedt het allerliefst een uitdagende leidinggevende
functie waarmee u een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van het
welzijn van de bevolking van Curaçao.
UW PROFIEL
Met passie neemt u beslissingen over de
koers van uw afdeling, zodat de
organisatiedoelstellingen worden bereikt.
De juiste ontwikkelingen komen op gang
door uw motiverende en faciliterende
vaardigheden. Financieel beleid en beheer
vallen onder uw verantwoordelijkheid.
Dagelijks treedt u met energie nieuwe
uitdagingen tegemoet. In de ochtend schrijft
u een financiële rapportage en in de middag
richt u zich op een dienstverleningsanalyse.

Uw dag eindigt met het ontwikkelen van
een afdelingsinterventie die voorkomt uit
de strategie.
Uw affiniteit met ontwikkelingen, fiscaleen belastingwetgeving en sensitieve
persoonlijke en organisatie gelieerde
kwesties, maakt dat u goed in staat bent
om in verschillende contexten mee te
schakelen. Toch bent u een daadkrachtig
persoon en weet u zich staande te
houden in een dynamische organisatie.

Solliciteer direct door uw Curriculum
Vitae voorzien van een motivatiebrief op
te sturen naar Naledi Oehlers via
n.oehlers@coach-caribbean.com vóór
20 juni 2018, zodat wij kunnen bezien of
dit de functie is die aan uw wensen
voldoet.
Bij vragen kunt u contact opnemen via
bovengenoemd e-mailadres of
telefonisch via (+5999) 462-6224. Deel
van de vervolgprocedure bestaat uit de
afname van een assessment en een
referentieonderzoek.

