
 
 

Voor onze gerenommeerde klant op Aruba is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de 

volgende functie: 

Manager Finance & Accounting 
 

 

 

 

 

De functie 

Als Manager Finance & Accounting heb je een brede en afwisselende rol binnen het Finance team van de 

organisatie. Je bent verantwoordelijk voor tijdige maandafsluitingen, analyses van de maandresultaten en je ziet 

toe dat de administratie correct en volledig wordt bijgehouden. Je bent een belangrijke gesprekspartner voor de 

Sector Manager en het Finance team. Je gaat actief het gesprek aan met interne stakeholders en maakt de juiste 

vertaling vanuit de organisatie naar finance toe. Het Finance team zal op korte termijn een digitale transformatie 

ondergaan naar “Finance of the Future”, waarbij de rollen en de manier van werken zal veranderen. Als Manager 

Finance & Accounting leid je deze transformatie en ben je in staat om het team te coachen en te motiveren en 

ook draagvlak te creëren voor de aankomende veranderingen, waarbij je de financiële processen gaat digitaliseren 

en optimaliseren. Je geeft direct leiding aan 11 medewerkers en rapporteert aan de Sector Manager Finance. 

 

Het profiel  

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in financiële richting. Je bent een ervaren financiële professional 

met minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in een financieel (eind)verantwoordelijke rol. Je hebt 

ervaring met het leiden van een transformatie van een afdeling en bent in staat mensen te motiveren, coachen en 

draagvlak te creëren. Je bent een people manager met een inspirerende leiderschapsstijl. Je bent gewend te 

werken in een snel veranderende en digitale omgeving en bent flexibel en toekomstgericht. Je bent analytisch 

goed onderlegd, resultaatgericht en hebt een probleemoplossend karakter. Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit, 

een positieve instelling en bent accuraat. Ook beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je 

beheerst Nederlands, Engels en Papiamento in woord in geschrift. 

 

Het aanbod 

Onze klant biedt voor elk van de bovenstaande functies marktconforme arbeidsvoorwaarden en een dynamische 

werkomgeving. 

 
 

Procedure 

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met mevr. Eliènne Croes, Senior Consultant Human Capital Consultancy, Learning & Assessments 

bij Deloitte Dutch Caribbean via tel: (+297) 5286227. Je kan je motivatiebrief en cv vóór 16 februari a.s. e-mailen naar ecroes@deloitte.aw. Je 

ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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