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 Contact    Quirine Lisman     (+5999) 736-0875    (+5999) 736-0875 

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun mo ti   -
va   tiebrief en CV mailen tot uiterlijk 1 
november 2020 naar:
recruitment@balancecaribbean.comrecruitment@balancecaribbean.com
Een referentiecheck en psychologisch 
onderzoek maken deel uit van de 
procedure. 

Meer informatie over de functies en 
de procedure is te vinden op:  

www.balancecaribbean.comwww.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen 
worden met mevr. Quirine Lisman via 
(+5999) 736-0875.

Bezoek onze website voor recente vacatures:
www.balancecaribbean.com

Daadkrachtig • Stevig • Bevlogen

Organisatie
De Refineria di Kòrsou N.V. (RdK) is eigenaar van 
de raffinaderij, inclusief de raffinaderij utiliteitscentrale 
(CRU) en de olieterminal te Bullenbaai op Curaçao (de 
Oliefaciliteiten) en havengerelateerde gronden. De 
organisatie heeft 14 medewerkers in dienst die allen 
zorgen voor een vitale rol in de olie industrie op het 
eiland en staat onder leiding van een bestuur. RdK heeft 
in het verleden een contract gesloten met PDVSA voor 
de exploitatie van de oliefaciliteiten dat eind 2019 is 
afgelopen. De overheid van Curaçao, als aandeelhouder, 
en RdK zijn nu op zoek naar één of meer strategische 
partners om samen zorg te dragen voor een structurele 
en continue verbetering van het functioneren van 
de oliefaciliteiten en het ontwikkelen van andere 
acti viteiten voor een duurzame exploitatie van de 
onroerende zaken onder beheer van de vennootschap. 
De organisatie is op zoek naar een Directeur die als 
bestuurder de organisatie  in deze context RdK naar een 
duurzame toekomst kan leiden.

Functie
De komende jaren zijn spannend voor de Raffinaderij. 
De Directeur moet met het RdK team op voortvarende 
wijze de uitdaging aan gaan om de organisatie een 
structurele basis te geven voor de toekomst. De 
directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren 
van strategische doelstellingen van de organisatie. 
Samen met het Management Team moet sturing 
worden gegeven aan de organisatie. Zeker in deze 
onzekere tijden zijn koersuitzetten, kaderstellen en 
duidelijke verwachtingen creëren essentieel. Op alle 
terreinen. Zowel op financieel, commercieel, technisch 

en personeel gebied. Het is geen business as usual. 
Vernieuwingen vormgeven, structurele veranderingen 
en organisatie veranderprocessen op zakelijke wijze 
doorvoeren zijn hard nodig. Op constructieve wijze, 
in goed, zakelijk overleg met alle stakeholders. De 
directeur zal met eigen inhoudelijke kennis van alle 
relevante technische processen de organisatie naar 
een volgend niveau moeten brengen. 

ProFiel
Om de uitdagingen succesvol aan te kunnen gaan is het 
belangrijk dat de directeur een eigen visie heeft, eigen 
kennis en zakelijk instinct kan omzetten in praktische 
toepassingen en concrete resultaten. Er is niet veel tijd. 
Daadkracht, doorpakken en tegelijkertijd zorgen voor 
constructief overleg en commitment is het snijvlak 
waarop gebalanceerd moet worden. Daar is een scherp 
politiek inzicht voor nodig. Gecombineerd met een 
sterke persoonlijkheid, sterke communicatieve vaardig-
heden en culturele sensitiviteit. Een goede gespreks-
partner op alle niveaus. 

De directeur moet terug kunnen vallen op eigen inhou-
delijke expertise als eindverantwoordelijk mana ger in 
een technisch en/of logistieke omgeving. Sturend ver-
mogen, goed oog voor kwaliteit van ande ren en sterke 
organisator. Academische opleiding, aan toonbare lei-
dinggevende ervaring met 5 jaar eind  verantwoordelijke 
managementrol en gedegen financiële/ economische 
kennis naast ervaring met raffinage, opslag en utiliteit-
sprocessen. Spreekt Engels, Nederlands en Papiaments. 
Spaans is een pré.

Balance Recruitment is geves-
tigd op Curaçao en werk zaam op alle 
eilanden van de Dutch Carib bean. 
Onze klanten advi seren wij op het 
brede terrein van recruitment, HRM 
en strategie, organisatie- en beleids-
ontwikkeling en communicatie.

Directeur   
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