
 
 

Aruba Aloë Balm N.V. (Aruba Aloë) is opgericht in 1890 en is het oudste aloë vera bedrijf ter wereld. Aruba Aloë maakt sinds de jaren 60 
cosmeticaproducten met 100% pure en verse aloë vera gel van de eigen plantages. Iets waar de organisatie trots op is. Inmiddels heeft Aruba Aloë 
16 verkooppunten op Aruba gerealiseerd en zijn de producten online te koop, waarbij de producten worden gedistribueerd vanuit twee internationale 
distributiecentra (gevestigd in Nederland en de Verenigde Staten). Momenteel worden de Aruba Aloë producten in meer dan 55 landen verkocht. Het 
team bestaat uit ca. 150 personeelsleden die allen de kernwaarden commitment, passion and proud of Aruba uitdragen. Aruba Aloë is de laatste 
jaren enorm gegroeid, zowel lokaal als internationaal. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd om deze internationale groei de komende jaren 
te intensiveren. Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: 
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De functie 
Als Finance Director van Aruba Aloë bent u verantwoordelijk voor het financieel management van de organisatie. 
U draagt zorg voor de financiële administratie van zowel de lokale als de internationale verkooppunten. U stelt 
geconsolideerde jaarrekeningen op, periodieke managementrapportages en u concipieert begrotingen. U bent 
tevens verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Uw aandacht ligt de komende periode op het verder 
professionaliseren van de financiële administratie en de bijbehorende processen, waarbij u de organisatie op dit 
gebied begeleidt naar internationale expansie. Ook adviseert en ondersteunt u de Managing Director bij 
besluitvorming over financiële vraagstukken en vraagstukken met betrekking tot AO/IC. Bovendien geeft u leiding 
aan een team van 3 medewerkers. U ressorteert onder de Managing Director en u rapporteert zowel aan de 
Managing Director als aan de Raad van Toezicht. 
 
Uw profiel 
U beschikt over een revelante afgeronde hbo-opleiding en u heeft ten minste 5 jaar relevante werkervaring. U 
heeft bij voorkeur ervaring met diverse accounting softwarepakketten en/of ERP-systemen. U beschikt over 
uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden. Naast uw vermogen om abstract te denken, heeft 
u een pragmatische instelling. U bent daadkrachtig, resultaatgericht en een team player. Als leidinggevende bent 
u in staat om mensen te motiveren en te stimuleren. U beheerst de Nederlands en Engels taal uitstekend, in 
woord en geschrift. Beheersing van Papiamento is een pré. 
 
Het aanbod 
Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische en ambitieuze 
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 15 oktober a.s. e-mailen naar ecroes@deloitte.aw. U 
ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de 
selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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