Integrated Utility Holding N.V. (IUH, handelend onder de naam Aqualectra), is verantwoordelijk voor de productie en
distributie van drinkwater en elektriciteit aan ruim 69.000 huishoudens en bedrijven op Curaçao. De holding omvat diverse bedrijven
waaronder Aqualectra Production, Aqualectra Distribution en Aqualectra Multi Utility. Bij Aqualectra werkt een team van ruim 600
toegewijde medewerkers die hoogwaardige producten en diensten aan hun klanten bieden. Ten behoeve van deze klant is Deloitte
Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Manager Internal Audit
De functie
Als Manager Internal Audit beperkt u de bedrijfsmatige risico’s voor Aqualectra. U geeft leiding aan de afdeling
Internal Audit en samen met uw team bewaakt u de kwaliteit en efficiëntie van interne processen en financiële
rapportages. U ziet erop toe dat deze conform geldende wet- en regelgeving, Corporate Governance richtlijnen
en kwaliteitscriteria worden uitgevoerd en signaleert risico’s. U adviseert de directie en het management over
manieren om de effectiviteit van beheersmaatregelen te verbeteren. Ook controleert u ethische kwesties als
arbeidsomstandigheden en veiligheid. In geval van vermoedelijke onregelmatigheden voert u op verzoek van de
directie of raad van commissarissen interne controles gepland en ongepland uit. U brengt statusrapporten uit
en ondersteunt managers als interne adviseur bij de implementatie van aanbevelingen. U rapporteert aan de
Chief Executive Officer.
Uw profiel
U beschikt over een afgeronde postacademische opleiding Accounting (RA), Controlling (RC) of EDP-Auditing (RE)
aangevuld met tenminste 5 jaar werkervaring als gecertificeerd Internal Auditor. U heeft ervaring met het
toepassen van internationale financiële regelgevingen (IFRS), risicoanalyse en risk management technieken (IIA)
en het uitvoeren van interne controles. U heeft kennis van Corporate Governance richtlijnen en relevante wet- en
regelgeving voor utiliteitsbedrijven. Daarnaast beschikt u over een goed inzicht in de sociale, financieeleconomische en politieke omgeving waarin Aqualectra opereert. U heeft ervaring met financiële en operationele
audit-concepten alsook systeem georiënteerde audits. U beschikt over uitstekende leiderschapsvaardigheden,
overtuigingskracht en beïnvloedingsvermogen. U bent analytisch sterk, resultaatgericht en beschikt over een goed
strategisch en conceptueel denkvermogen. U bent vaardig in het Nederlands, Engels en Papiaments.
Het aanbod
Onze klant biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische organisatie.
Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tirza Garmes, Senior Manager Human Capital Consultancy, Learning & Assessments
bij Deloitte Dutch Caribbean via telefoonnummer (+5999) 685-3945. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 1 maart a.s. e-mailen naar
hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een integriteitsonderzoek maken
deel uit van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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