
 
 

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) ressorteert onder het Ministerie Financiën, Economische Zaken en Cultuur en heeft 

als primaire taak om gegevens die het verkrijgt te verzamelen, registreren, bewerken en analyseren, om te bezien of deze gegevens van belang 

kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven; in het bijzonder witwassen en het financieren van terrorisme. Het Meldpunt beoogt 

bij te dragen aan het opsporen en vervolgen van strafbare feiten met betrekking tot het witwassen van geld, terrorismefinanciering, en/of de 

daaraan ten grondslag liggende misdrijven met als ultiem doel de integriteit van de financiële en niet-financiële sector van Aruba mede te 

handhaven. Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: 

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties  
 

 
 
 
 

 
De functie 
Als Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties bent u verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van 
de gehele organisatie. U ontwikkelt en implementeert het strategisch en tactisch beleid voor de organisatie ter 
realisatie van de organisatiedoelen. Als inspirerend en motiverend leider weet u eventuele veranderingen door te 
voeren en stuurt u een team van ca. 10 professionals aan. Tevens draagt u zorg voor integraal management van 
de organisatie. U ziet toe op navolging van de wet- en regelgeving en u vertegenwoordigt Land Aruba in 
internationale organisaties, zoals de Financial Action Task Force (FATF) en de Egmont Group, u heeft veel 
contacten met ketenpartners en andere Financial Intelligence Units. U onderhoudt in dit kader nauwe contacten 
met stakeholders en sluit convenanten af. U rapporteert aan de Minister Financiën, Economische Zaken en 
Cultuur. 
 
Uw profiel 
U beschikt over een afgeronde academische opleiding bij voorkeur in een juridische en/of financiële richting. U 
bent een strateeg en een daadkrachtige alsook inspirerende leidinggevende die goed in staat is om professionals 
aan te sturen. U beschikt minimaal over 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie en u heeft bij voorkeur 
kennis van en ervaring binnen het beleidsterrein en/of werkveld van het Meldpunt. U bent een uitstekende 
peoplemanager met een sterk omgevingsbewustzijn die goed in staat is om in een complexe omgeving verbinding 
te leggen en draagvlak te creëren. U bent integer, daadkrachtig en resultaatgericht. Tevens beschikt U over goed 
ontwikkelde communicatieve- en interpersoonlijke vaardigheden. U beheerst Nederlands en Engels uitstekend, 
in woord en geschrift. Papiamento en Spaans is een pré.  
 
Het aanbod 
Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische omgeving. 
De standplaats van de functie is Aruba.  
 

 
 

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 28 september a.s. e-mailen naar ecroes@deloitte.aw. 
U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de 
selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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