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Curaçao

Advertentie

Heren2 is een multidisciplinair 

vastgoedbedrijf, bestaande uit een 

team ervaren vastgoed specialisten, 

voornamelijk actief op het gebied van 

(her)ontwikkelen en het renoveren van 

vastgoed. Heren2 is tevens actief op het 

gebied van vastgoedmanagement. 

www.heren2.net

PROJECT MANAGER

Heren2 Caribbean BV zoekt, in verband met de uitbreiding van haar 

opdrachtenportefeuille, een projectmanager met enkele jaren ervaring in 

het begeleiden van bouwprojecten, vanaf de initiatieffase tot en met de 

oplevering. 

Functie

Als projectmanager adviseer je verschillende opdrachtgevers bij hun 

haalbaarheidstudies op en neemt de leiding bij de voorbereiding en 

realisatie van projecten. Daarnaast besteed je een deel van je tijd aan het 

technisch beheer van vastgoed. 

Je hebt een HBO/WO opleidingsniveau en relevante ervaring (3 tot 5 jaar) 

in het vak. Je hebt een (bouw)technische achtergrond en ook kennis van 

pragmatisch ingesteld, resultaatgericht en kunt zowel zelfstandig als in 

bij aan de verdere uitbouw van de opdrachtenportefeuille van Heren2. Een 

uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift, is een vereiste. Papiamentu en Spaans zijn een pré. Daarnaast 

van belang.

Wat hebben wij te bieden

Werken aan uitdagende (internationale) projecten. Een informele werksfeer 

binnen een klein team van vastgoedprofessionals. Een marktconform 

salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Stuur uw sollicitatiebrief en C.V. voor 1 december 2014 naar:

Heren2 Caribbean BV

t.a.v. de heer Luuk Awater

Pietermaai 123, Curacao

tel: 843 7200

e-mail: awater@heren2.cw

Vliegtuigspotters verdrongen zich donderdag om een glimp van twee Fokker 50-toestellen op luchtha-
ven Hato op te vangen. De twee vliegtuigen maakten gisteren een benzinestop op Hato onderweg naar
hun nieuwe werkgever: de marine van Peru. Met het vertrek van de laatste twee Fokker 50’s van
Defensie naar Peru is na tientallen jaren het Fokker-tijdperk bij de Koninklijke Luchtmacht definitief
voorbij.                                                              FOTO CAH

Laatste Fokkers Defensie op Hato

Verhoren in koperzaak
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het onderzoek
naar heling van gestolen koper
zijn woensdag zes werknemers
van een schroothandel op Zee-
landia verhoord. 

Dat bevestigt woordvoerder
Norman Serphos van het Open-
baar Ministerie. Eigenaar L.M.
en twee managers van het be-
drijf werden in augustus aange-
houden nadat een grote hoeveel-
heid koper was aangetroffen 
die afkomstig zou zijn van dief-
stal. 

De verdachten werden later

vrijgelaten in afwachting van de
rechtszaak. ,,Deze zes werkne-
mers hebben we gevraagd om
mee te gaan voor verhoor”, zegt
Serphos.   ,,Dat hebben ze ge-
daan.” Dat de verhoren niet ter
plaatse zijn gehouden is om or-
ganisatorische redenen, zegt hij.
,,We hebben hun informatie no-
dig voor het dossier. De zaak
komt voor de rechter als dat
klaar is.” Wanneer de rechtszaak
zal zijn is nog niet bekend. 

Serphos bevestigt dat de eige-
naar en beide managers nog
steeds verdachten zijn.

Skimmen
moeilijker
sinds zomer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het toezicht op skimmen is sinds de zomer
aangescherpt, nadat een verdachte in een skimmings-
zaak Curaçao betitelde als een land waar ‘relatief gemak-
kelijk te skimmen is’. Dat laat OM-woordvoerder
Norman Serphos weten. 

Bij de rechtbank op Curaçao
komt gemiddeld één skim-
mingszaak per maand voor. Ser-
phos vertelt dat er in het geval
van een skimmingszaak meestal
een aanhouding volgt. De afge-
lopen paar maanden zijn er vol-
gens de woordvoerder ongeveer
acht rechtszaken geweest die op
een veroordeling zijn uitge-
lopen. 

Volgens Serphos zijn de ban-
ken sinds juni bezig met betere
beveiliging. De bankensector
werd onlangs nog opgeschrikt
door een verklaring van een ver-
dachte dat Curaçao in ‘het
wereldje’ bekend staat als een
land waar het relatief gemakke-
lijk is om te skimmen. 

De man die deze verklaring
aflegde was de in Roemenië ge-
boren en in Colombia wonende
Danut Piekny (47). Het skim-
men vond plaats in juni en de
man werd opgepakt bij een
‘bankomátiko’ aan de Winston
Churchillweg met 18.500 gul-
den op zak, 250 euro in zijn auto
en verschillende bankpasjes in
zijn bezit. Piekny werkte in op-
dracht van een hacker in Enge-
land die hij telkens 100 dollar
betaalde voor de bankgegevens
van in Engeland gestolen bank-
pasjes. 

In de hotelkamer is later nog
eens 20.000 euro in beslag ge-
nomen en verschillende bank-
passen en een kaart met alle
bankautomaten op Curaçao. 

Nadat hij was opgepakt, werd
hem een borg opgelegd van
15.000 gulden, waarna hij op
vrije voeten werd gesteld. Vol-
gens persrechter van het Ge-
meenschappelijk Hof van Justi-
tie, Mauritsz de Kort, kan de
rechter-commissaris dit con-
form het wetboek van strafrecht
besluiten. 

De verdachte moet in een der-
gelijk geval borg betalen en zo-
dra dit bedrag voldaan is, wordt
de verdachte vrijgelaten. Dit
hangt volgens De Kort af van de
omstandigheden. In veel van de-
ze gevallen gaat het om verdach-
ten die in het buitenland wonen,
zoals in Venezuela, Roemenië of
Colombia. Gevaar is dat een der-
gelijke verdachte vervolgens niet
verschijnt voor de zitting, maar
dan zijn ze volgens De Kort sim-
pelweg hun borg kwijt. In het
geval van skimmers komt het
volgens De Kort ongeveer twee
keer per jaar voor dat een ver-
dachte door het betalen van een
borg op vrije voeten wordt ge-
steld. 

Piekny werd in oktober ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf
van twee en een half jaar en het
betalen van een geldboete van
2.650 gulden. De rechter heeft
hem uiteindelijk een hogere
straf gegeven dan dat het OM
eiste. 

Hij verscheen echter niet ter
terechtzitting voor de behande-
ling van zijn strafzaak.


