
 

Curaçao Ports Authority N.V. (CPA) beheert sinds 1981 alle havens van Curaçao. Haar verantwoordelijkheden omvatten onder meer het zorgen voor veiligheid en beveiliging, 

toegangscoördinatie, havenonderhoud en -ontwikkeling en het beheer van de Emmabrug en Ferries. Eén van de twee dochterondernemingen van CPA, Curaçao Pilots Organisation N.V. 

(CPO), heeft als doel het exploiteren van een onafhankelijk loodsenbedrijf met behoud van orde en veiligheid in de havens van Curaçao. Ten behoeve van CPA en CPO is Deloitte Dutch 

Caribbean op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: 

Business Development Manager  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie 

Als Business Development Manager bent u verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, -implementatie en advisering op het gebied van ontwikkeling van nieuwe business voor CPA o.a. de 

scheepvaartsector (waaronder cruise), vastgoedsector en andere haven gerelateerde sectoren. Tevens bent u verantwoordelijk voor de werving en het accountmanagement van nieuwe 

c.q. bestaande klanten en levert u een algemene bijdrage aan de organisatiedoelstelling. 

 

Uw profiel 

U beschikt over een HBO+/WO opleiding bij voorkeur in een commerciële of financiële richting en u heeft minstens 5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie. U heeft brede of 

gespecialiseerde kennis op het gebied van ‘business development’, financieel management, marketingmanagement, projectmanagement, havendiensten, vastgoed ontwikkeling en de 

cruise c.q. toeristische sectoren. U heeft kennis van de missie en visie, diensten en producten van CPA, en u bent vaardig in het ontwikkelen van (beleids-)plannen en adviezen. U heeft een 

commerciële instelling en bent vaardig in het presenteren en overtuigen van innovatieve ideeën. U bent klantgericht en professioneel en strevend naar kwaliteit. U bent proactief, een team 

player en beschikt over sociale vaardigheden. Verder beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke  uitdrukkingsvaardigheid in Papiamentu, Nederlands en Engels. 

 

Manager Maintenance & Engineering 
 

De functie 

Als Manager Maintenance & Engineering levert u een bijdrage aan de beleidsontwikkeling voor de afdeling en bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, en de afstemming, 

implementatie en advisering aan de directie. Tevens bent u eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering en aansturing van groot, achterstallige, preventieve, planmatige en 

correctieve onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden (controleren, adviseren en bewaken). Daarnaast bent u eindverantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe projecten ten 

behoeve van assets en gebouwen, voor het aansturen van de afdeling Technische Dienst en levert u een algemene bijdrage aan de organisatiedoelstelling. 

 

Uw profiel 

U beschikt over een HBO+ opleiding richting civiele techniek en u heeft minstens 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. U heeft brede of gespecialiseerde technische kennis van 

civiele techniek en bouwkunde en u heeft inzicht in werktuigbouwkundige en elektrische technische zaken. U heeft kennis van en vaardigheden in het ontwikkelen van technische 

onderhoudsplannen, analyses, rapportages en adviezen. U heeft kennis van de missie en visie, diensten en producten van CPA en u beschikt over management, leidinggevende, analyse, 

advies- en probleemoplossende vaardigheden. U heeft een commerciële instelling en bent vaardig in het plannen en organiseren. U bent klantgericht en professioneel en strevend naar 

kwaliteit. U bent proactief, een team player en beschikt over sociale vaardigheden. Verder beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke  uitdrukkingsvaardigheid in 

Papiamentu, Nederlands en Engels. 
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Havenveiligheidinspecteur 
 

De functie 

Als Havenveiligheidinspecteur bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de algemene veiligheid, toezicht en beheer in de havens, binnenwateren en territoriale zee van Curaçao. U 

bent belast met het inspecteren en controleren van vaartuigen en het adviseren inzake het havenverkeer op gebied van orde, veiligheid en milieuvriendelijkheid. Tevens bent u 

verantwoordelijk voor de waarborging van de algemene veiligheid bij handelingen met ontplofbare en andere gevaarlijke stoffen en bent u verantwoordelijk voor de afname van examens, 

vaarbewijzen en registraties. Tot slot levert u een algemene bijdrage aan de organisatiedoelstelling. 

 

Uw profiel 

U beschikt over een HBO opleiding (nautisch/technisch) op het gebied van scheepvaart of diploma 1ste Stuurman Grote Handelsvaart en u heeft 2 tot 3 jaar vaartijd. U heeft algemeen 

theoretische kennis en inzicht van scheepvaart, scheepsbouw, laad- en losinrichtingen en de nieuwste ontwikkelingen hiervan. U heeft kennis van vervoer en aard van gevaarlijke stoffen 

en de richtlijnen en classificaties hiervan. U heeft kennis van publiekrechtelijke taken van de overheid ten aanzien van havenveiligheid alsmede kennis van relevante (inter)nationale wet- en 

regelgeving en voorschriften m.b.t. chemicaliën, ontplofbare stoffen, de diverse havens van Curaçao en de toegestane hoeveelheid van de diverse ladingen producten. U heeft kennis van 

de missie en visie, diensten en producten van CPO, CPA en KTK. Tevens heeft u kennis van navigatie- en communicatieprocedures en bent u vaardigheid in het verrichten van controles, 

afnemen van examens en in het opstellen van rapportages. U heeft kennis van en vaardigheid in het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken. U bent integer en beschikt over sociale en 

communicatieve vaardigheden. U bent klantgericht en professioneel en strevend naar kwaliteit. Verder beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

in Papiamentu, Nederlands en Engels. De voorkeur gaat uit naar de kandidaat die soortgelijke werkzaamheden heeft verricht voor een periode van minimaal 5 jaar. 

 

Het aanbod 

Onze klant biedt een uitdagende functie met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische omgeving. 

 

 
 

Procedure 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pauline Hageman van Deloitte Dutch Caribbean via hrm@deloitte.cw of +5999 433 3332. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 11 april 

2022 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek, en een medisch onderzoek kunnen deel 

uitmaken van de selectieprocedure. Uw 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.© 2022. For information, contact Deloitte Dutch Caribbean.  
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