
Het slachtoffer was om circa
1.00 uur in de nacht aan het sla-
pen toen hij wakker werd van
een stevige klap op zijn achter-
hoofd. De man ontdekte dat er
drie mannen in zijn slaapkamer
stonden, een van hen had een
kapmes in de hand. Het trio
sleurde de man uit bed en liet
hem op de grond vallen. Het
polshorloge die hij oma had
werd van hem afgepakt. Hierna
dwongen ze de man om op een
stoel te gaan zitten, een overval-
ler hield de man in bedwang ter-
wijl de twee anderen het huis
doorzochten. 

Oplettende buren hadden op-
gemerkt dat er in het huis van
het slachtoffer vreemde dingen
gebeurden. Zij belden gelijk met
een beveiligingsbedrijf. Dit be-
drijf kwam meteen in actie en
stuurde een patrouille naar het
huis. Toen de medewerkers van
het beveiligingsbedrijf ter plekke
arriveerden, vluchtten de over-

vallers weg en lieten hun auto,
een grijze Kia achter. Zij spron-
gen over de hoge muur van het
huis van het slachtoffer heen en
renden daarna door de tuin van
de buren om weg te komen.
Toen de politie arriveerde, wer-
den er in de tuin van de buren
bloedsporen ontdekt, waar-
schijnlijk raakte één van de over-
vallers tijdens de vlucht gewond. 

Het ambulancepersoneel dat
later bij het huis van het slacht-
offer verscheen, verzorgde de

hoofdwond van de man. Het
slachtoffer kreeg het advies om
de volgende dag naar zijn huis-
arts te gaan. De grijze Kia is door
de politie voor nader onderzoek
in beslag genomen. 

Mensen die menen iets te we-
ten over deze overval wordt ver-
zocht om met het Atrako-team
van de politie te bellen op
8666140 of 8666192. Het is
ook mogelijk om de hele dag
door de anonieme lijn 108 te bel-
len of de tiplijn 917.
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AQUALECTRA
Producent en Leveran- 

    cier van Drinkwater en  

    Elektrische Energie voor  

    de gehele  Curaçaose  

    gemeenschap roept

    sollicitanten op voor  

    de functie van: 

Functie-eisen en competenties:

Opleiding WO richting Financieel/Economisch/Accountancy; 

Inzicht in bedrijfseconomische- en financiële besturing van de  

       organisatie; 

Inzicht in bedrijfs- en personele processen; 

Sociaal-politieke sensitiviteit;  

Ervaring met Corporate Governance principes; 

Ervaring met beleidsformulering; 

Kennis van projectmanagement; 

Ervaring in onderhandelingstechnieken; 

Leiderschap; 

Strategisch en conceptueel denkvermogen; 

Resultaatgericht; 

Overtuigingskracht 

MANAGER ADMINISTRATION & ACCOUNTING

Doel van de functie:

Sturing geven aan de activiteiten op het gebied van  

administratie en accounting teneinde optimaal bij te dragen aan de

realisatie van de kerndoelstellingen van de organisatie 

Functie-inhoud: 

De Manager Administration & Accounting stuurt het organisatieonderdeel 

Administration & Accounting (bestaande uit de afdelingen Accounting en 

Payroll) en draagt zorg voor o.a.: 

de vertaling van het organisatiebeleid in afdelingsplannen, het inrich-

ten van de organisatie, en het optimaliseren van de werkprocessen; 

een adequate organisatie en het voorzien van de Board of Managing 

Directors van stuurinformatie; 

de ontwikkeling van het beleid op gebied van administratie en accoun-

ting binnen de vastgestelde organisatiestrategie; 

het opstellen van richtlijnen voor de vastlegging van financieel-

administratieve en salarisgegevens, conform de wettelijke richtlijnen 

of zoals voorgeschreven door de accountant;  

een correcte, volledige en tijdige financieel- en salarisadministratie; 

de aanlevering van data benodigd voor financiële rapportages; 

het adviseren over het fiscaal beleid en de behandeling van fiscale 

aangelegenheden; 

analyses ten behoeve van investeringen op eigen aandachtsgebied, 

rekening houdend met kosten, opbrengsten, prioriteit en haalbaar-

heid; 

het voeren van (contract) onderhandelingen met leveranciers van pro-

ducten en diensten op eigen aandachtsgebied;  

het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot het aandachts-

gebied en het vertalen hiervan naar de mogelijkheden van de organi-

satie; 

het geven van input aan de board of Managing Directors ten aanzien 

van beleidsvorming op organisatiebrede onderwerpen. 

Een psychologisch-, medisch- en antecedenten onderzoek  

kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

       Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij mw.  

       A. Martha–Weert, Manager Reporting & Controling, tst.l 4632227.

Kandidaten dienen hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een  

volledig curriculum vitae binnen 10 werkdagen na het verschijnen van de-

ze advertentie in te dienen bij de afdeling HRM AQUALECTRA, Rector 

Zwijssentraat #1 of mailen naar info@aqualectra.an. 
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Overval in woning
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bewoner van een huis aan de Kaya Papachi Sutherland bij Toni
Kunchi heeft tijdens een overval in de nacht van vrijdag op zaterdag een stevige klap
op zijn achterhoofd gekregen van één van de overvallers. 

Punda then and now

De expositie La Boutique del Caribe, die zaterdag geopend werd in
Landhuis Bloemhof, riep de nodige herkenning en nostalgie op bij
de bezoekers. Op de zestien panelen met meer dan 200 foto’s
waren de veranderingen van Punda in de afgelopen 100 jaar te zien.
Daarnaast zijn er foto's van de interieurs en de etalages en een
maquette van de wijk. De expositie is onderdeel van het 'Punda
Then and Now'-project en is te zien tot en met 16 augustus. 
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Overlast
vanwege
slopen
Colon
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omwonenden van
winkelcentrum Colon kunnen
de komende weken te maken
krijgen met overlast. Zoals be-
kend wordt de zuidvleugel van
het complex gesloopt om plaats
te maken voor het nieuwe zie-
kenhuis Hospital Nobo Otro-
banda (HNO).

De sloopwerkzaamheden zul-
len plaatsvinden van maandag
14 juli tot uiterlijk 3 augustus. De
overlast zal zo veel mogelijk wor-
den beperkt. Daarom is ervoor
gekozen om het sloopwerk tij-
dens de schoolvakantie te doen.
De nabij gelegen school zal er zo
geen last van hebben.

De omwonenden zijn per
brief geïnformeerd over de
werkzaamheden. Het bouw-
team verzekert de bewoners dat
de aannemer ervoor zal zorgen
dat de werkzaamheden veilig
worden uitgevoerd en dat afval
snel wordt afgevoerd. Ondanks
alle voorzorgsmaatregelen biedt
het Team Hospital Nobo Otro-
banda bij voorbaat verontschul-
digingen aan voor enige overlast
die zal ontstaan.

Bij de sloop zullen opnieuw
jongeren worden ingezet uit de
vacaturebank van het ministerie
van SOAW. Sinds begin juni
zijn zij al bezig met de ontman-
telingswerkzaamheden. Zij kun-
nen zo werkervaring opdoen.

Volgens de planning wordt in
september begonnen met de
bouw van het HNO. 

Een parkeergarage van twee
lagen wordt als eerste gebouwd.
Daarbovenop komt het zieken-
huis zelf. Dat moet in 2017 de
deuren openen.

Groot deel
autobelasting
tweede helft
niet betaald
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Van de 85.000
auto’s die op Curaçao met een
kentekenplaat zijn gere-
gistreerd, hebben 22.000 de
wegenbelasting voor de tweede
helft van 2014 nog niet betaald.
Dat heeft de Ontvanger, Alfonso
Trona, tegenover deze krant be-
kendgemaakt.

Dit aantal is volgens Trona
min of meer gelijk aan de afge-
lopen jaren. 

Mensen die de belasting voor
de tweede helft van 2014 nog
niet hebben betaald, zijn in feite
te laat en zullen tijdens een con-
trole van de politie op de bon
worden geslingerd.


