Kooyman is een dynamische en
succesvolle bouwmaterialen en home
improvement retailer met vestigingen
op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint
Maarten. Het bedrijf bestaat meer dan
75 jaar en is met 6 vestigingen en
meer dan 500 FTE’s marktleider in de
Dutch Caribbean.

Ter uitbreiding van ons Management Team zijn wij op zoek naar een:

Chief Financial Officer (CFO)
De CFO is medebepalend voor de strategische richting van de
organisatie. Hij/zij is specifiek verantwoordelijk voor de ontwikkeling
en invulling van beleid op het gebied van Finance & Control, ICT en
Business Proces Management. Voert haalbaarheidsonderzoeken en
analyses uit voor verschillende vraagstukken. Draagt zorg voor optimale
fiscaal-en juridische structuren, tax planning en riskmanagement.
Fungeert als proactief business partner en aanspreekpunt bij nieuwe
(strategische) initiatieven en business development binnen de Kooyman
Bedrijven. Is in staat effectief en afdeling overstijgend te communiceren
en samenwerking te faciliteren.
Functie-eisen:
r Afgeronde academische opleiding finance en/of bedrijfskunde
(bij voorkeur RA/RC)
r Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke eindverantwoordelijke
functie binnen een commerciële, ‘customer oriented’ en
internationale organisatie, bij voorkeur in een retail omgeving
r Een krachtige, natuurlijke leider met een duidelijke visie die samen
met zijn/haar teams resultaten weet te bereiken
r Sterke analytische en communicatieve vaardigheden
r Koppelt beleidsmatig analytisch denken aan probleemoplossend
vermogen
r Aantoonbare affiniteit met en inhoudelijke kennis van ICT
r Adviesvaardig, initiatiefrijk, overtuigingskracht, in staat om op
board level te communiceren
r Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift van
het Nederlands en Engels, Papiamentu is een belangrijke pré.

Het hoofdkantoor is gevestigd op
Curacao, waar tevens de ondersteunende werkzaamheden op het
gebied van HRM, Inkoop, Marketing,
Logistiek, ICT en Finance voor alle
vestigingen worden uitgevoerd.
De sfeer binnen de organisatie is
informeel te noemen en er wordt veel
aandacht besteed aan (de ontwikkeling van) mensen. De organisatie is
ambitieus en heeft volop plannen om
verder te groeien.
Sollicitatieprocedure:
Herkent u zich in bovenstaand profiel,
dan ontvangen wij graag uw CV samen
met een motivatiebrief waarin u tevens
aangeeft hoe u strategisch denken en
hands on uitvoering in de praktijk
combineert. Stuurt u deze voor 18 juli
2017 naar: Kooyman Holding
International B.V., Kaya W.F.G. Mensing
44, Curaçao, ter attentie van mevrouw
drs. S.B.N. York, Senior Manager Human
Resources, syork@kooymanbv.com
De eerste selectie voor deze vacature is
uitbesteed aan een derde partij.
Reacties na 18 juli 2017 zullen niet
meegenomen worden in het
selectieproces.

www.kooymanbv.com

