
 
 

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

volgende functie: 

Treasurer/Vaste Activa Specialist 
 

 

 

 

 

De functie 

Als Treasurer/Vaste Activa Specialist ben je verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van het vaste 

activa register en het bijhouden van de accounting policies op het gebied van vaste activa en liquide middelen. Je 

werkt samen met projectmanagers aan het opzetten van management rapportages en geeft vorm en inhoud aan 

controlemaatregelen, procedures en systemen om vaste activa (beter) registreerbaar en traceerbaar te maken. Je 

draagt zorg voor de tijdige, juiste en volledige beschikbaarheid van alle cashflow informatie en stelt hiertoe 

liquiditeitsprognoses op waarbij je het management adviseert over de cashflow planning op korte en middellange 

termijn. Je bent verantwoordelijk voor het mede-inrichten en vormgeven aan de digitalisering van de treasury en 

vaste activa activiteiten en je neemt deel aan externe financieringsprojecten. Je maakt onderdeel uit van de 

afdeling Finance & Accounting, bestaande uit 11 medewerkers en rapporteert aan de Manager Finance & 

Accounting. 

 
Het profiel 

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van bedrijfseconomie of vergelijkbaar. Je hebt 

minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van financiële administratie, cashflow en vaste activa. Je hebt kennis van 

IFRS, waarvan IFRS 16 in het bijzonder. Je bent in staat te fungeren als adviseur voor het management over de 

cashflow van de organisatie. Je bent analytisch, accuraat en hebt een ‘hands on’ mentaliteit. Je bent leergierig 

ingesteld en kan nieuwe informatie je snel eigen maken. Je beschikt 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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