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VACATUREDELTA

SENIOR MEDEWERKER 
FINANCIËN M/V

Wil jij je ideeën verwerkelijken en tegelijkertijd je 
grenzen verleggen heb je zin in een spannende 
uitdaging? 

Delta is een toonaangevend beveiligingsbedrijf 
gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en 
Curacao. Onze klanten zijn o.a. de grotere hotels, 
scholen, zorginstellingen, overheids - en semi-
overheidsinstelling en particuliere ondernemingen.

Voor onze vestiging Bonaire zijn wij per direkt op 
zoek naar een gemotiveerde   

Senior medewerker f inanciën  M/V
Als Senior Administratief Medewerker ben je 
verantwoordelijk voor alle administratie binnen 
Delta Security in samenwerking met de accountant. 
Je zorgt dat alle administratie up to date is en houdt 
goed contact met de accountant en de f inancieel 
directeur. 

Taken:

• Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren 
van diverse administratieve werkzaamheden;

• Zelfstandig inrichten van de f inancien vwb 
nieuwe projecten in Zuid Amerika

  
• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan 

het management
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• Uitbrengen van f inanciële rapportages 
  
• Maandelijks/Wekelijks facturen opstellen en uitsturen naar onze klanten;
  
• Verzorgen en coördineren van periode afsluiting;
  
• Tijdig en juist verwerken van inkomende en uitgaande facturen;
  
• Aanspreekpunt zijn van de accountant;
  
• Zorg dragen voor juist en volledig archiefbeheer;

Opleidingen en ervaring:

• Een HBO diploma op f inancieel gebied of een HBO-denk en werkniveau 
doormiddel van ervaring

  
• Aantoonbaar ervaring in soortgelijke functie
  
• Gevorderde beheersing van QuickBooks
  
• Kennis van Payroll Pro 
  
• Spreekt Nederlands, Papiamentu en Spaans 
 
• Goede kennis van Excel en Word

Jij bent:

• Punctueel en accuraat

• Betrouwbaar

• Accuraat

• Stressbestendig 

• Flexibel

• Mondeling en schriftelijk (in het Nederlands) goed te begrijpen

• Zelfstandig
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Wat bieden wij?

een boeiende functie in de beveiligingssector 
binnen en jong en groeiend bedrijf

Een informeel werkklimaat waarbinnen jouw eigen 
initiatieven worden gewaardeerd en gestimuleerd.

Een doorlopende opleiding d.m.v. regelmatige 
producttrainingen en verder alle middelen die het 
mogelijk maken jouw werk tot een succes te maken.

Een passende beloning voor de bijdrage die jij 
levert aan onze verdere groei, nl: een aantrekkelijk 
salaris, aangevuld met een bonusregeling en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 
een pensioenregeling, spaarregeling en 
onkostenvergoeding.

Heb je interesse of meer informatie nodig? 

Wij ontvangen jouw CV en motivatie graag 
schriftelijk vermeld hier graag bij naar welke functie 
je solliciteert. 

Je kunt deze sturen naar:

elke@deltasecuritybonaire.com 

of bel ons via +599 701-4150.


