
4 kolom, 16 cm

 Contact    Cathy Beresford     (+5999) 736-0875 

Procedure

Geïnteresseerden mailen hun moti-
vatiebrief en CV tot uiterlijk 7 oktober 
naar:
recruitment@balancecaribbean.com

Een referentiecheck en integriteits-
toets maken deel uit van de proce-
dure. Meer informatie over de functie 
en de procedure is te vinden op:

www.balancecaribbean.com

Voor vragen kan contact opgenomen 
worden met mevr. Cathy Beresford via 
+5999 736-0875.

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

 Gedreven • Standvastig • Zorgvuldig

Organisatie
De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC)  is een 
jonge, onafhankelijke organisatie die als ZBO toezicht 
houdt op de concurrentieregels binnen Curaçao. Een 
vrije en onverstoord werkende markt is cruciaal voor 
economische groei. Gezonde concurrentie tussen be-
drijven werkt stimulerend en nieuwe bedrijven moeten 
zonder onnodige belemmeringen de markt kunnen be-
treden. FTAC houdt toezicht, vanuit het wettelijke kader, 
op deze processen. Maar spoort en treedt ook op tegen 
bedrijven die in overtreding zijn.

Positie
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle besluiten 
van de FTAC. De voorzitter van het Bestuur geldt als het 
gezaghebbende boegbeeld naar de maatschappij en 
weet op onafhankelijke, deskundige en transparante 
wijze de organisatie te positioneren. Lokaal en interna-
tionaal. De FTAC heeft drie bestuursleden, waarvan de 
positie van voorzitter vacant is. Zij vormen een collegi-
aal bestuur dat met ondersteuning van het bureau uit-
voering geeft aan de taken die in de Landsverordening 

Bestuursvoorzitter  
Fair Trade Authority Curaçao

inzake concurrentie aan de FTAC zijn opgedragen. Het 
Bestuur brengt de strategische focus aan, stelt priori-
teiten en bouwt de organisatie verder op.

ProFiel
Stevige, onafhankelijke bestuurder met een scherp oog 
voor de complexiteit van lokale markt. Seniore acade-
micus die zich duidelijk heeft onderscheiden in de 
loop der jaren. Wil eigen kennis en ervaring inzetten 
voor het maatschappelijk belang. Geen potentieel en/
of schijnbaar conflict of interest. Staat boven partijen, 
durft stelling te nemen, weet op heldere wijze te onder-
bouwen, ook in het Papiaments, overtuigt en staat voor 
de eigen standpunten. Weet belangen te ontrafelen en 
heeft zicht op de politieke en bestuurlijke context en 
weet daar constructief in te manoeuvreren. Gedreven 
professional die kundig de organisatie opbouwt. Weet 
te inspireren, daadkrachtig besluiten te nemen en 
heeft een sterk strategisch beïnvloedingsvermogen. 
Prettig in de samenwerking, zoekt de verbinding, niet 
de tegenstelling. 

Balance Consultancy Group is 
gevestigd 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.
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