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ITP Caribbean is een professioneel dynamisch bedrijf werkzaam op het gebied van automatiseringsadvies, 

software ontwikkeling en netwerkbeheer. Door de professionele medewerkers, de gehanteerde IT-concepten 

en nuchtere pragmatische aanpak, is ITP Caribbean voor opdrachtgevers een strategische partner-in-business. 

ITP Caribbean is Decos Implementatie Partner. Door enorme belangstelling voor dit document management 

systemen bij onze klanten hebben wij een vacature voor een: 

 

 

 

Als ICT/ Decos Consultant van ITP Caribbean wordt u ingezet als adviseur/ projectleider, maar ook als 
uitvoerder in de implementatie van interessante automatiseringsprojecten in de overheidssector, de 
gezondheidzorgsector en in het bedrijfsleven. U geeft adviezen over software-oplossingen en de daarbij 
behorende hardware infrastructuur, u beoordeelt ICT-investeringen, u analyseert werkprocessen en adviseert 
over verbeteringen daarvan. Daarbij bent u tevens verantwoordelijk voor het onderhouden van de klantrelatie 
en het uitbouwen daarvan. 

 

 U heeft een ruime kennis en ervaring met DECOS. 

 U communiceert uitstekend in Nederlands, Papiamento en Engels. Zowel mondeling als geschreven. 

 U kunt zelfstandig en in teamverband werken. 

 

 U heeft bij voorkeur een HBO opleiding in de studierichting Informatica, bedrijfs-/ bestuurskunde bij 
voorkeur aangevuld met een relevante ICT opleiding.  

 U heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring rond processen én procesautomatisering binnen 
organisaties in de publieke en private sector op het gebied van advisering, projectmanagement, 
procesinrichting en verandermanagement.  

 U bent praktisch ingesteld waarbij u de inrichting van softwaresystemen heeft gedaan.  

 U beschikt over een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.  

 U spreekt en schrijft Nederlands, Engels en Papiamento.  

 U bent creatief, analytisch, proactief, zelfstandig, leergierig en beschikt over commerciële vaardigheden 
waarmee u in staat bent nieuwe adviesopdrachten te initiëren. 

 

 Leuke afwisselende baan. 

 Aantrekkelijk salaris en Secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Prettige werksfeer. 

 Doorgroeimogelijkheden. 

Stuur dan uw sollicitatie met CV aan Afdeling Human Resources, ITP Caribbean N.V., 
Rumbastraat 7, Oranjestad, Aruba; per e-mail naar hr@itpinternational.com. 

www.itpinternational.com 
 


