
 
 

Aruba Ports Authority N.V. (APA) heeft als doel een veilig, efficiënt, toegankelijk transportsysteem te bieden dat de mobiliteit van mensen 

en goederen waarborgt en een bijdrage levert aan de economische ontwikkeling en het (cruise) toerisme. APA beheert zowel de haven in 

Oranjestad als die in Barcadera. APA is een organisatie met ambitieuze plannen voor de toekomst. Het team bestaat uit ca. 80 personeelsleden. 

Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: 

 

Algemeen Directeur  
 
 

 
 

 
 
 

 
De functie 
Als Algemeen Directeur van APA bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het 
strategisch en tactisch beleid van de organisatie ter realisatie van de organisatiedoelen. U initieert en 
implementeert innovatie binnen de organisatie met een focus op commerciële en operationele ontwikkeling. U 
geeft leiding aan en participeert in diverse projecten, onder andere op het gebied van cruise toerisme en 
(haven)gebiedsontwikkeling, en u werkt samen met relevante (internationale) stakeholders.  U draagt zorg voor 
integraal management van de organisatie en u rapporteert aan de Raad van Commissarissen. 
 
Uw profiel 
U beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding en u heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
in een managementfunctie. U heeft bij voorkeur kennis en/of ervaring in de maritieme sector en/of met 
havenbedrijven. U bent een entrepreneur met visie en houdt van de uitdaging om bedrijven verder te laten 
groeien. U heeft een inspirerende en coachende leiderschapsstijl en bent in staat een positief werkklimaat te 
creëren en mensen mee te krijgen. U bent organisatiesensitief en weet zich uitstekend in een politiek bestuurlijke 
omgeving te bewegen. Daarnaast beschikt u over sterke commerciële-, onderhandelings- en changemanagement 
vaardigheden. U heeft doorzettingsvermogen en u bent flexibel. Tevens beschikt u over goede mondelinge en 
schriftelijke vaardigheid in het Nederlands, Engels en het Papiamento. Spaans is een pré. 
 
Het aanbod 
Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische organisatie. 
 

 
 

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 vóór 1 oktober a.s. e-mailen naar ecroes@deloitte.aw. U 
ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. 
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