“Marcia Illidge benoemd tot Partner BDO Dutch Caribbean.”
27 januari 2016

Marcia Illidge is per 1 januari 2016 benoemd tot Partner van BDO Dutch Caribbean. Illidge is werkzaam in de
Accounting & Audit praktijk van BDO en beheert een portefeuille in zowel de profit en non-profit sector. Verder
is zij actief binnen de Risk Advisory Services tak van BDO. Zij heeft de afgelopen drie jaar met veel succes leiding
gegeven aan de vestiging van BDO Dutch Caribbean op St. Maarten.
Marcia Illidge is Certified Public Accountant en rondde haar MBA af aan de University of Portsmouth,
Engeland. Zij is ruim vijftien jaar werkzaam in de Accounting & Audit praktijk - en heeft bij toonaangevende
accountantskantoren gewerkt - waarvan de laatste acht jaar bij BDO Dutch Caribbean.
Passie en actie
Met haar team bedient Illidge klanten in diverse sectoren, onder meer door het ondersteunen van interne controle
afdelingen en het verrichten van operational audits. De komende jaren gaat zij zich toeleggen op de verdere
expansie van BDO Dutch Caribbean en het verder uitbreiden van de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De
afgelopen drie jaar zette Illidge BDO Dutch Caribbean op de kaart in St. Maarten. “Dit is een geweldige nieuwe
uitdaging. We hechten binnen onze organisatie aan een combinatie van passie en actie, waarbij het klantbelang
voorop staat in alles wat wij doen. Ik voel me vanaf dag één bijzonder thuis bij BDO Dutch Caribbean en ga mij ook
als Partner met veel plezier inzetten om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. Dit betekent voor mij
onder meer dat ik persoonlijk betrokken zal blijven bij onze professionele dienstverlening en dat we tijdig blijven
inspelen op nieuwe ontwikkelingen, waardoor onze klanten nooit voor verrassingen komen te staan.”
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