
 
 

Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) is opgericht in 2001. Het AZV beheert het algemene fonds ziektekosten van 

Aruba en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 'Landsverordening Algemene Ziektekosten Verzekering’. AZV heeft tot doel de 

toegankelijkheid, doelmatigheid en effectiviteit van de gezondheidszorg op Aruba voor alle verzekerden te waarborgen. AZV is een organisatie 

met uitdagende plannen voor de toekomst. Het team bestaat uit ca. 74 personeelsleden. Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean 

op zoek naar kandidaten voor de functie: 

 

Directeur 

 
 

 

 
De functie 
Als Directeur bent u verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. U ontwikkelt en 
implementeert het strategische en tactische beleid voor de organisatie ter realisatie van de organisatiedoelen. Als 
inspirerend en motiverend leider weet u eventuele veranderingen effectief door te voeren en draagt u zorg voor 
het integraal management van de organisatie. Uw aandacht ligt de komende periode op het realiseren van 
financiële bezuinigingen en het creëren van een positief werkklimaat in de organisatie. U bouwt en onderhoudt 
een breed netwerk van relevante stakeholders onder andere ten behoeve van samenwerkingsrelaties. U 
rapporteert aan de Raad van Commissarissen. 
 
Uw profiel 
U beschikt over een relevante afgeronde hbo opleiding en minimaal 8 jaar managementervaring op topniveau bij 
voorkeur binnen de zorg- of financiële sector. U heeft inzicht in bedrijfsvoering en ervaring met financieel 
management en strategische beleidsontwikkeling van een organisatie. Daarnaast beschikt u over uitstekende 
leidinggevende- en interpersoonlijke vaardigheden. U heeft een inspirerende en coachende leiderschapsstijl en 
bent in staat een positief werkklimaat te realiseren. Tevens bent u goed in staat om in een complexe omgeving 
verbinding te leggen en draagvlak te creëren. Onder druk blijft u evenwichtig en zorgvuldig oordelen en 
beslissingen nemen. Daarnaast beschikt u over doorzettingsvermogen, bent u integer, daadkrachtig en 
resultaatgericht. U beheerst Nederlands en Engels uitstekend, in woord en geschrift. Papiamento en Spaans is een pré.  
 
Het aanbod 
Onze klant biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden rekening houdend met de ‘Wever-Croes norm’ 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 26 maart a.s. e-mailen naar ecroes@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. 
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