
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEVIN 
NIJMEIJER  

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Kevin Nijmeijer 

 

Geslacht 

Man  

Geboortedatum 

13 maart 1997 

 

Woonplaats 

Gilze (omgeving Tilburg) 

 



 

 

 

 

  KEVIN 
NIJMEIJER

 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

feb 2020  -  heden 

Kasparov Financials, Breda 

 

HBO Finance & Control 

sep 2015  -  sep 2019  

Avans Hogeschool 

Diploma behaald 

 

HAVO  

sep 2009  -  jul 2015  

Theresialyceum, Tilburg 

Diploma behaald  

 
 

 

SOFTWARE 
 

Microsoft Office, gevorderd 

SAP, gemiddeld 

Exact Online, basis 

Unit4, basis 

Power BI, gemiddeld 

Oracle, basis 

 
 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, uitstekend   

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda  

www.kasparov-financials.nl 

dec 2019  -  heden  

 

 

Interim Financieel Medewerker 

Ritchie Bros. Auctioneers, Breda 

www.rbauctions.nl 

okt 2020  -  heden 

 

Ritchie Bros verkoopt en beheert industriële activa dat zware industriële 

apparatuur en vrachtwagens verkoopt via live en online veilingen en andere 

transactiekanalen. De omzet bedraagt 1 miljard euro en er zijn wereldwijd 1.400 

werknemers in dienst. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Debiteurenbeheer 

• Verwerken van financiële administratie in Oracle voor de veilingen in 

Frankrijk en Groot-Brittannië 

• Opstellen van diverse maandelijkse aansluitingsrapportages voor de 

financiële administratie 

• Boeken van banken 

• Opstellen van facturen in Oracle 

• E-invoicing controleren en versturen 

• Ad hoc activiteiten voor de veiling in Frankrijk en Groot-Brittannië 

 

 

  

 

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.rbauctions.nl/


 

 

Interim Financieel Medewerker 

Bystronic Benelux B.V., Meerkerk 

www.bystronic.nl 

dec 2019  -  sept 2020 

 

Bystronic Benelux B.V. is een service en verkooporganisatie van 

metaalbewerkingsmachines in de Benelux. Het bedrijf behaald een omzet van 

circa 840 miljoen euro en heeft ruim 3.000 medewerkers in dienst. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Samen met de Financieel Directeur verantwoordelijk voor finance 

• Ondersteunding maandrapportages en maandafsluiting 

• Ondersteuning jaarafsluiting 

• Aanmaken, matchen en boeken van assets in SAP 

• Bankboekingen 

• Intercompany afstemmen 

• Verbeteren proces inkoopfactuur; digitalisering  

• Debiteuren- en crediteurenbeheer in SAP 

• Contractenbeheer in SAP 

• Betalingen voorbereiden 

 

 

Interim Assistant Accountant 

JVD Group B.V., Nieuwkuijk 

www.jvd-group.com 

dec 2019  -  feb 2020 

 

JVD Archery is een wereldwijde distributiepartner voor de boogschietindustrie 

en heeft circa 50 medewerkers in dienst. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Assisteren maand- en jaarafsluiting 

• Crediteurenbeheer 

• Verwerken van inkoopfacturen 

• Betalingen van inkoopfacturen 

 

http://www.bystronic.nl/
http://www.jvd-group.com/


 

 

 

Administratief Medewerker 

MedX medisch adviesbureau, ‘s-Hertogenbosch 

www.medxadvies.nl 

sep 2019  -  dec 2019 

 

MedX is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Het bedrijf is gespecialiseerd 

in de advisering van letselschadezaken voor slachtoffers en heeft circa 25 

medewerkers in dienst. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het digitaliseren van medische stukken 

• Inboeken van facturen 

• Het opvragen van informatie 

• Toezicht houden op de nog te ontvangen informatie en facturen 

• Inkomend en uitgaand telefoonverkeer bijhouden  

 

 
STAGE 
 

Meewerkstage Financiële Administratie 

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong B.V., Baarle-Nassau 

www.emdejong.nl 

aug 2017  -  jan 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• (Eurofactor) bankafschriften verwerken 

• Ondersteunende werkzaamheden tijdens de periode afsluiting 

• Verkoopfacturen verwerken 

• Inkoopfacturen inboeken 

 

 

 

 

 

http://www.medxadvies.nl/
http://www.emdejong.nl/

