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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

VACATURES
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te
vertegenwoordigen en te versterken.

HOOFDKANTOOR
De KKF haar hoofdkantoor is thans gevestigd aan de Gravenberchstraat 33, te Paramaribo en is te
bereiken op de telefoonnummers: (597) 530311 - (597) 530313.

Ten behoeve van haar werkarmen zijn wij voor directe indienstreding op zoek naar fulltime
Economen
Technologen
Functie vereisten:
-Academisch werk- en denkniveau
-Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
-Computerervaring
-Representatief, enthousiast en stressbestendig
-Zowel zelfstandig als in Teamverband kunnen werken
Wij bieden:
-Een goede salariering
-een veelzijdige functie in een uitdagend kenniscentrum

Filialen
Noord te Paramaribo

District Commewijne

Adres: J.B.S. Rebostraat 74

Adres: Oost-westverbinding # 251

Adres: Granpasieweg 1

Tel.: (597) 530311#143

Tel.: (597)530311# 144

Tel.: (597) 8807859

District Nickerie

District Saramacca

District Sipaliwini

Adres: G.G. Maynardstraat 34

Adres: Groningen

Adres : Atjoni

Tel: (597) 0210485

(gebouw District Commissariaat

Tel

MADE IN SURINAME & AGRO BEURS 2019

: (597) 8806760

Groningen)

1 - 4 MEI 2019
VOOR DEELNAME CONTACT:
Stg. BuFES, 532300 / 438945.
Info@bufes.sr
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Website: www. Bufes.sr

District Marowijne

District Wanica
A d r e s : Kw a t t a w e g B r. 6 6 4
Tel

Adres : Vierkinderenweg #2/ Hoek
I n d i ra G h a n d i w e g
Tel : (597) 530311 # 145

: (597) 530311 # 146

District Brokopondo

Adres: Klaaskreekweg 30
Tel.: (597) 8808340

Adres: Brownsweg in het dorp Wakibasoe I
Tel.: (597) 8808340

WEEK REVIEW
Modernisering van Ongevallenregeling
De KKF-werkarm, Business Innovation, heeft bij de Stichting Arbeidsmobilisatie
en Ontwikkeling, op 24 januari jl. een consultatiebijeenkomst bijgewoond over de
modernisering van de ongevallenregeling. Doel was het vernemen van de visie
de aanwezigen over aspecten van de huidige regeling die aan vernieuwing toe is.
Er zijn diverse aspecten aan de orde gekomen o.a. dat er veel meer is dat het óf
SOR óf BASO verzekeren van wernemers niet legaal is, want werknemers móeten SOR verzekerd zijn. De ILO stelt dat het aantal geïdentificeerde beroepsongevallen ongeveer gelijk moet zijn aan het aantal geïdentificeerde beroepsziekten, wat in Suriname niet het geval is.
India LAC-handels- en investeringsbetrekkingen
Sailesh Prasad, Deputy General Manager & amp; resident RepresentativeAmericas van Exim Bank of India, presenteerde op onze ondernemersavond (30
januari jl.) het onderwerp: ‘Indiase economie en India LAC-handels- en investeringsbetrekkingen’. LAC staat voor Latin America & amp; Caribbean. Aan de orde
kwamen projecten die gefinancierd zijn uit leningen die zijn verstrekt door de
EXIM Bank van India. Bij deze gelegenheid werd de opening verricht door de
Amdassadeur van India, ZE Mahender Singh Kanyal. De Exim Bank van India
speelt een belangrijke rol in het bevorderen van grensoverschrijdende handel en
investeringen. De bank valt niet weg te denken in de samenwerking met Indiase
industrieën en met name het MKB. De bank biedt producten en diensten, van de
invoer van technologie, ontwikkeling van exportproducten tot exportproductie,
exportmarketing, pre-shipment en post-shipment en buitenlandse investeringen.
RMD

Kijken vanuit het toekomstperspectief
Organisatietransformatie legt het accent op attitude of grondhouding. Het gaat niet in de eerste plaats om meer kennis
maar om een andere kijk op de organisatie. Bij excellente
ondernemingen zie je dat zij op zoek gaan naar waar ze goed
in zijn, naar wat hun kernkwaliteiten zijn. Dat vereist uiteraard
historisch besef. Maar waar het nu om gaat is leren kijken
vanuit het toekomstperspectief.
Bij dit kijken vanuit het toekomstperspectief zijn de vragen: wat is onze
missie, waar staan wij voor, wat willen wij ermee? Vanuit dit toekomst
denken wordt de organisatie dan opgebouwd. Vanuit de missie volgt vanzelf hoe de macht wordt verdeeld wat leidt tot een organisatiestructuur
die condities moet scheppen. Voorts wordt gekeken naar welke ‘resources’ daarvoor nodig zijn. Deze houding is proactief. Van een reactieve
instelling is sprake wanneer meer vanuit een oriëntatie op het verleden
gebouwd wordt op ‘resources’ en de structuur op het verleden is gericht.
We leven in een tijd van steeds snellere veranderingen en grotere onzekerheden. Hiermee omgaan vereist efficiëntere systemen en structuren.
Voorts ‘zachtere’ managementvaardigheden terwijl ook flexibeler kunnen
denken van cruciaal belang is. Een transformationele manager haalt
meer uit zijn/haar medewerkers dan waartoe ze zichzelf in staat achten.
Een factor die hierbij een rol speelt is ‘Charisma’ waarmee de manager
als coach bij zijn mensen enthousiasme, overtuiging, loyaliteit, trots en
vertrouwen in zichzelf en de doelstellingen weet te ontlokken. Deze
manager besteedt aandacht aan de ontwikkeling van competenties en
vaardigheden in zijn medewerkers. Als coach is de manager vooral een
facilitator, een counselor, een stimulator tot bewustzijn en een klankbord.
Zijn/haar instelling is om verborgen kwaliteiten van werknemers naar
boven te brengen en daarom stelt de manager zich vooral op als katalysator i.p.v. als louter machthebber. RMD

OPSCHONING HANDELSREGISTER
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van
onderstaande bedrijven:
DOSSIER
47178

HANDELSNAAM

ADRES

TJANDRIKAPERKASH BHAJAN

Hamptoncourtpolder Serie D no. 84

47218

A.S. GAJADIN

Hendrikstraat 169

Transportbedrijf

47224

KOHINOOR COPY CENTER

Kwattaweg 135

Copieerbedrijf

47237

KENNETH R. WEINDAL

Toemoekhoemakstraat 6

Exporteur

47284

KANKANTRIE TAXI

Kankantriestraat 51

Taxibedrijf

47354

S. DOERGA

L'hermitageweg 25

Importeur

47433

H. SANKAR - JOEGLAL

Op Het Erf Van De Openbare School

Standhouder

47493

SHAFRAZ BADULKHAN

Landingstraat 26

Autowasserij

47548

GOWRI ANAND

Lelydorp Erf Openbare Markt stand no. 43

Standhouder

47560
47633

SHUNCHANG
KET
O. PIKA

47635

SUPERMAR- Prins Hendrikstraat 8

ACTIVITEIT
Importeur

Winkelier

Hoedenpalmstraat 43

Importeur, Exporteur

SANTUCHA MARIELLE MEHCIZ

Cocobiacoweg 72

Autobusbedrijf

47640

'T ELFJE

Tanhyastraat 4

Servicebureau

47685

BAKKERIJ ZEEGELAAR

Nieuw Ganzee

Bakker

47728

GILLMORE HENRI BREINBURG

Bolletriehe 55

Transportbedrijf

47735

ROSHANALI SHEIK

Pandiet Tilakdharieweg 458

Transportbedrijf

47847

ZILVERTULP SECURITY

Warimbostraat 1

Bewakings- En Beveiligingsdienst

47877

K.C. PANKA

Kofimakastraat perceel 9

Kwekerij

47904

DEONARINE SINGH

Tokailaan hoek Toenalaan no. 25

Grossier

47929

QIYOU LIN

Afobakkaweg hoek Klaaskreek

Servicestation

47941

M.P.M. BLIJD

Floralaan 69

Standhouder

48028

GROOTHANDEL DANG

Dang Boven-Suriname

Grossier

49626

G.A. BABEL

Concordialaan 49

Importeur

59364

ROOP TRADING

Houttuinweg 22

Grossier

59367

DAMIAN SCHOOLVERVOER

Toekomstweg 50

Transportbedrijf

KKF BULLETIN
Vo o r e x t e n s o b e r i c h t g e v i n g z i e o n z e K K F b u l l e t i n o p
w w w. s u r i n a m e c h a m b e r. s r

CITAAT
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische
groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te
versterken.

“Managers moeten beseffen dat het gezag is en niet macht en controle die een
organisatie beheersbaar houden.” (Stephen R. Covey)

