
 
 

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

volgende functie: 

Junior International Business Representative 
 

 

 

 

 

De functie 

Als Junior International Business Representative ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met 

partners, en het onderhandelen van contracten met leveranciers. Verder ben je verantwoordelijk voor het continu 

monitoren en analyseren van verkeersstromen en prijzen gerelateerd aan de internationale diensten, het doen van 

aanbevelingen ter optimalisatie van de opbrengsten en kosten, het monitoren van contractverplichtingen en het 

fungeren als contactpersoon. Je zet informatie om in business cases en bent in staat jouw bevindingen op 

begrijpelijke wijze te presenteren en uit te leggen. Je volgt internationale trends, technologische ontwikkelingen 

en ook de beleidsregels op het vakgebied. Reizen naar het buitenland maakt onderdeel uit van de functie. De 

afdeling bestaat uit 4 medewerkers, ieder met hun eigen werkzaamheden. Je rapporteert aan de Manager IIB. 

 

Het profiel 

Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding in de richting van data analytics, IT of vergelijkbaar met minimaal 2 

jaar relevante werkervaring. Je bent financieel, commercieel en analytisch goed onderlegd en hebt een gevoel 

voor cijfers en data. Je beschikt over ervaring met onderhandelen en relatiebeheer. Je hebt ervaring met het 

werken met modellen en je beheerst diverse online applicaties waaronder Microsoft Excel, Access, Powerpoint, 

Visio, Projects en databases zoals SQL. Je bent ondernemend, proactief en innovatief. Je bent resultaatgericht, 

leergierig en flexibel ingesteld. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je beheerst Engels, 

Spaans, Nederlands en Papiamento in woord en 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. 

 

Any dispute or other legal matter resulting from this correspondence shall be governed by the jurisdiction of the Common Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint 

Eustatius and Saba. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte 

organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each 

other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services 

to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. Deloitte Dutch Caribbean is part of the Deloitte Network. In the Dutch Caribbean the services are provided by Deloitte Dutch 

Caribbean, an entity which is registered with the trade register in Curaçao under number 34292 and in Aruba under number H51453.0. Deloitte is a leading global provider of audit and 

assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories (collectively, 

the “Deloitte organization”) serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com. © 
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