
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SJOERD 
DE JONGH 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Sjoerd de Jongh 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

21 augustus 1993 

 

Woonplaats 

Den Bosch 



 

 

 

 

  

SJOERD 
DE JONGH 

OPLEIDINGEN 
 

CMA 

jul 2019  -  heden 

Institute of Management Accountants 

Part 1 – Diploma behaald 

Part 2 – Diploma verwacht  

 

Master Economics and Business 

(specialisatie Financial Economics) 

sep 2014  -  aug 2015 

Erasmus University, Rotterdam  

Diploma behaald 

 

Bachelor Economics and Business 

Economics 

sep 2011  -  aug 2014 

Utrecht University 

Diploma behaald 

 

Uitwisselprogramma  

sep 2013  -  feb 2014 

Unicersidad Carlos III de Madrid 

Diploma behaald

 
 

SOFTWARE 
 

Microsoft Office, gevorderd 

SAP, gevorderd 

Oracle / JD Edwards, gevorderd 

IBM Cognos, gevorderd 

Qlikview, gevorderd 

Power BI, gevorderd 

STATA, gevorderd 

EveryAngle, gevorderd 

Navision, gevorderd 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, uitstekend 

Duits, redelijk 

Spaans, redelijk 

 
 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

jan 2017  –  heden  

 

 

Interim Factory Controller 

Van Geloven, Tilburg  

www.vangeloven.com  

nov 2019  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Factory controller locaties Tilburg en Helmond 

• Opstellen budget en diverse forecasts voor beide fabrieken  

• Kostprijscalculaties voor zowel de reguliere merken als private labels 

• Maandafsluiting inclusief reporting 

• Toelichten van cijfers binnen het maandelijks directieoverleg 

• Beheer en inrichting ERP (Navision) m.b.t. artikelstam 

 

 

 

  

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.vangeloven.com/


 

 

Interim Business Controller 

DPD, Best 

www.dpd.com  

feb 2019  –  nov 2019 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Business controller van Netwerk/Internationaal (leveringen over grens, 

leveringen van buitenlandse pakketten binnen de Nederland, groot-

afhalingen en logistieke diensten) 

• Analyseren, en adviseren op basis van de resultaten 

Netwerk/Internationaal en onderliggende afdelingen 

• Betrokken bij businesscases o.a. met betrekking tot het lijnennet en de 

inzet van Brexit medewerkers 

• Verbeteren rapportages en daarbij betrokkenheid creëren 

• Toelichten van cijfers binnen het maandelijks directieoverleg 

• Ad-hoc analyses maken (bijvoorbeeld het effect van de dieselprijs op de 

EBIT) en presenteren aan de directie 

• Opstellen budget en forecast 

 

 

Interim Business Controller 

Zorgservice XL, Delft 

www.zorgservicexl.nl  

nov 2018  –  feb 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• De focus van de opdracht gaat volledig naar ISAE 3402 Type II 

• Het huidige raamwerk en dossier in lijn brengen met de verwachtingen 

van de nieuwe accountant 

• Audits binnenshuis om zo bepaalde processen in het raamwerk te 

monitoren 

• Zowel financiële processen -als ITGC (bijvoorbeeld een uitgangscontrole 

en een schade en derving controle in het logistieke proces) 

 
 

http://www.dpd.com/
http://www.zorgservicexl.nl/


 

 

 

Interim Business Controller 

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V., Tilburg 

www.fujifilm.eu  

nov 2017  –  okt 2018 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Business controller van R&D, ISP-EU (Innovation, Strategy & Planning) en 

de membraanproductie 

• Analyseren en presenteren van cijfers van de betreffende afdelingen 

• Opstellen budgetten, forecasts en kostprijzen 

• Leveren van support bij nieuwe business cases en ontwikkeling van 

nieuwe producttypes 

• Betrokken bij subsidies 

• Sparringpartner sectie managers en MT-leden 

• Diverse gerelateerde werkzaamheden 

 
 

Interim Controller 

Délifrance Home Bake B.V., Ridderkerk 

www.delifrancehomebake.com  

jul 2017  –  okt 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Maandafsluitingen en bijbehorende maandelijkse rapportages 

• Opstellen van salescalculaties en verkoopprijsberekeningen 

• Bepaling van de productie kostprijzen 

• Analyseren van met name van de productietak binnen Délifrance  

• Betrokken bij de budgettering voor het boekjaar 2017-2018 voor zowel 

logistiek als productie 

• Presenteren van de productie cijfers binnen de groep 

• Internationaal aanspreekpunt bij afwezigheid van de Finance Manager  

• Ad hoc rapportages en calculaties maken 

 

 

http://www.fujifilm.eu/
http://www.delifrancehomebake.com/


 

 

Interim Assistant Controller 

Délifrance Home Bake B.V., Ridderkerk 

jan 2017  –  jun 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Maandafsluitingen en bijbehorende maandelijkse rapportages  

• Opstellen van salescalculaties en verkoopprijsberekeningen 

• Analyseren van met name van de productietak binnen Délifrance 

• Betrokken bij de budgettering voor het boekjaar 2017-2018 voor zowel 

logistiek als productie 

• Voorbereidend werk voor de externe accountant 

• Ad hoc rapportages en calculaties maken 

 
 

OVERIGE WERKERVARING 
 

Activiteitenbegeleider  

Golfbaan The Dutch 

nov 2010  –  jan 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ondersteunen van de Financieel Directeur  

• Analyseren vaste activa m.b.t. de herwaardering 

• Ad hoc rapportages maken  

• Deel uitmaken van het service team op de golfbaan 

• Dienen als host voor leden en gasten 

• Verantwoordelijk voor alle soorten diensten die The Dutch levert 

 
 

  



 

 

Dutch Data Collector 

Datacom Group, Australië 

okt 2015  –  nov 2015 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor de Nederlandse data 

• Contact met Nederlandse bedrijven inzake data 

• Verkregen data toevoegen in de database 

• Deel uitmaken van een internationaal team 

• Succesvol de Nederlandse data opdracht voldaan 

 
 

 


