Stichting Ziekenverpleging Aruba is exploitant van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. Stichting Ziekenhuisverpleging Aruba is opgericht
in 1960. Het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal is het enige ziekenhuis van Aruba en heeft meer dan 172 bedden, het beschikt onder andere over de
specialismen: algemene pediatrie, gynaecologie, urologie, interne geneeskunde, chirurgie, neurologie, pulmonologie en cardiologie. Tevens heeft
het ziekenhuis een wondkliniek, een dialysekliniek, een oncologie afdeling, een revalidatiecentrum en een reumatologie centrum. Jaarlijks worden
er meer dan 10.000 patiënten opgenomen en de spoedeisende hulp behandelt jaarlijks meer dan 32.000 patiënten. De Raad van Bestuur van de
Stichting Ziekenverpleging Aruba is tevens de Raad van Bestuur van de Stichting Bloedbank Aruba en Fundacion Servicio Medico Laboratorio
Medico. Ten behoeve van deze klant, Stichting Ziekenverpleging Aruba, is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie:

Lid Raad van Bestuur Bedrijfsvoering
De functie
Als Lid van de Raad van Bestuur bent u onderdeel van het bestuur en als zodanig medeverantwoordelijk voor de
ontwikkeling en bepaling van de strategie van de organisatie. U bent medeverantwoordelijk voor het integraal
management ter realisatie van de strategische doelen van de organisatie. U ontwikkelt het strategisch financieeladministratief beleid voor de organisatie en borgt de planning- en control cyclus. U geeft leiding aan het cluster
Facilitair Bedrijf en aan de stafafdelingen: Finance & Control, Informatievoorziening en Automatisering. U bouwt
en onderhoudt een breed netwerk van relevante stakeholders onder andere ten behoeve van het opzetten van
samenwerkingsrelaties. U rapporteert aan de Raad van Toezicht.
Uw profiel
U heeft een relevante academische opleiding en minimaal 8 jaar managementervaring op topniveau bij voorkeur
binnen de gezondheidszorg. U heeft inzicht in de bedrijfsvoering en u beschikt over uitstekende leidinggevendeen interpersoonlijke vaardigheden. U bent vaardig in het uitdragen en verdedigen van standpunten. U bent integer
en u bent in staat onder druk evenwichtig, zorgvuldig en onafhankelijk te oordelen en collegiaal te beslissen.
Daarnaast beschikt u over excellente ‘people skills’ en bent u daadkrachting. U beheerst Nederlands en Engels
uitstekend, in woord en geschrift. Papiamento is een pré.

Het aanbod
Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische omgeving.
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) 5286200. U kunt uw sollicitatiebrief en cv voor 9 september a.s. e-mailen naar moduber@deloitte.aw. U
ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een referentie-, antecedenten- en integriteitsonderzoek kunnen
deel uitmaken 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. ©2019. For info contact Deloitte Dutch Caribbean.

