NA&A N.V. (handelt onder de naam Citizens Insurance), biedt al ruim 35 jaar kwalitatief hoogwaardige verzekeringsproducten
en –diensten aan zowel onafhankelijke verzekeringsagenten als individuele klanten op de eilanden Aruba en Curaçao. Ze werken nauw
samen met klanten om excellente dienstverlening te kunnen bieden. Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar
kandidaten voor de functie van:

Managing Director
Als Managing Director van Citizens Insurance bent u verantwoordelijk voor de algehele performance van de
organisatie. U ontwikkelt, implementeert en evalueert het strategisch beleid en u bent verantwoordelijk voor
de realisatie van de strategische doelstellingen. U vervult een belangrijke rol in het verder uitbouwen van
de dienstverlening en commerciële groei van de organisatie en onderhoudt hiertoe contacten met
potentiele relaties en verzekeringsagenten. U geeft leiding aan een team van 25 professionals en u
rapporteert aan de Raad van Commissarissen.
Uw profiel
U beschikt over een relevante universitaire opleiding bij voorkeur in het bank en verzekeringswezen. U heeft
ten minste 5 jaar ervaring in een management functie. U heeft aantoonbare ervaring in de financiële
dienstverlening bij voorkeur in de verzekeringsbranche. U beschikt over sterke leiderschapsvaardigheden
en
u
bent
een
overtuigend
communicator
met
uitstekende
interpersoonlijkeen
onderhandelingsvaardigheden. Tevens beschikt u over uitstekende analytische en probleemoplossende
vermogens. U bent doortastend, stressbestendig en flexibel en beschikt over excellente ‘people skills’. Uw
commerciële gerichtheid is overtuigend aanwezig. U beheerst Nederlands, Engels en Papiamento
uitstekend, in woord en geschrift. Kennis van de Spaanse taal is een pré.
Het aanbod
Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een professionele, uitdagende werkomgeving.
Procedure
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Esther Baaij, Senior Manager Human Capital Consultancy, Learning &
Assessments bij Deloitte Dutch Caribbean via tel: (+297) 528 6200. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 18 september a.s. mailen naar
vmcdonald@deloitte.aw. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Een
assessment onderzoek en een integriteitsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Uw 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. ©2017. For info contact Deloitte Dutch Caribbean.

