Serlimar is de grootste afvalophaaldienst van Aruba. Oorspronkelijk een overheidsdienst, opereert Serlimar vanaf 2005 als
een zelfstandige Sui Generis. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel in het nieuws gestaan vanwege het afvalverwerkingsvraagstuk alsook de enorme financiële en organisatorische uitdagingen. Sinds mei 2020 verkeert de organisatie in een
surseance van betaling. Te midden van deze spannende tijd is Serlimar op zoek naar kandidaten voor de functie van

DIRECTEUR
Als Directeur brengt u Serlimar organisatorisch en financieel in stabiel vaarwater. Op basis van een duidelijke visie en
overtuigingskracht, weet u zowel vertrouwen als medewerking te krijgen van de diverse stakeholders binnen en buiten
de organisatie. U draagt zorg voor een kwalitatieve en consistente dienstverlening, waarbij de focus de eerste jaren blijft
op de collectie van afval, en effectieve samenwerking met andere partijen in de markt.
U heeft oog voor ontwikkelingen in de Arubaanse samenleving, snapt ‘het spel’ in het maatschappelijk krachtenveld en
beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Tegelijkertijd beseft u ook dat het geduld en leiderschap vergt
om veranderingen door te voeren, maar weet u wel tijdig en behendig in te spelen op nieuwe kansen en mogelijkheden
in de markt. U adviseert en informeert de Raad van Toezicht en onderhoudt een netwerk binnen het voor Serlimar
relevante speelveld.
De ideale kandidaat herkent zich in het volgende profiel:







Tenminste een hbo werk- en denkniveau met visie, strategisch inzicht en ruime ervaring in een integraal eindverantwoordelijke positie;
Technisch-bedrijfskundige kennis met sterke organisatorische, operationele en bedrijfseconomische inzichten;
Stevige persoonlijkheid en sterke, inspirerende leider met bewezen succes in een leidinggevende
(senior)management-functie en een Change Management rol;
Gedreven teamspeler met een hoge mate van organisatie- en omgevingssensitiviteit;
Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politiek-maatschappelijke verhoudingen binnen de
Arubaanse context;
Professionele beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, uitstekende beheersing van het
Papiamento.

Spreekt deze vacature u aan en herkent
u zich in het beschreven profiel, dan
nodigen wij u uit om te reageren.
SERLIMAR laat zich in dit wervingstraject ondersteunen door Advance HR
Services. Sollicitatiebrieven, voorzien
van CV en relevante diploma’s kunnen
tot uiterlijk 15 februari 2021 worden
gestuurd naar: Advance HR Services,
t.a.v. de heer Noordzij via
jan@advance-hrs.com,
onder vermelding van ‘SERLIMAR’.
Een antecedenten- en psychologisch
onderzoek maken deel uit van de
selectieprocedure.

