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Man 
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PATRICK 
FRENKS 
 

OPLEIDINGEN 
 

Master Bedrijfskunde 

sep 2016  -  jun 2017 

Universiteit Antwerpen 

Diploma behaald 

 

Pre-master Bedrijfskunde  

sep 2014  -  jun 2016 

Universiteit Antwerpen 

Diploma behaald 

 

Bachelor Accountancy 

sep 2010  -  jul 2014 

Hogeschool Windesheim 

Diploma behaald  

 

Deeltijd Bachelor Accountancy 

sep 2009  -  aug 2010 

Nyenrode Business Universiteit 

Gevolgd 

 

Propedeuse Accountancy 

sep 2008  -  aug 2009 

Hanzehogeschool Groningen 

Diploma behaald  

 

 

SOFTWARE 

 

IBM SPSS 

Microsoft Office 

Microsoft Excel 

Microsoft Power BI 

Microsoft Visio 

SAP / APO 

SQL 

VBA 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

 



 

 

WERKERVARING 
 

BI Consultant 

Kasparov Power BI B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

feb 2021  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren en optimaliseren van BI bij organisaties 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te 

richten in BI 

• Trainen van gebruikers van klanten 

 
 

BI Consultant 

FinCo Fuel 

www.fincofuel.com 

mrt 2021 - heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van een commercieel dashboard in MS Power BI 

• Meedenken over inrichting en gebruik van data 

 

 

 

BI Consultant 

BF Global Logistics B.V.  

www.bfglogistics.com 

mrt 2021  - mrt 2021 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van een MT KPI dashboard in MS Power BI 

• Advies m.b.t. data inrichting van bestaande ERP-systemen 

 

 

  

http://www.kasparov-financials.nl/
https://fincofuel.com/
http://www.bfglogistics.com/


 

 

Business Analyst New Product Introduction 

VDL Enabling Technologies Group 

www.vdletg.com 

jul 2019  -  feb 2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• In het productsegment voor de semi-conductor industrie verantwoordelijk 

voor kostenrapportage en -analyse 

• Lid van het projectteam 

• Informeren van verantwoordelijke mensen (inclusief MT) voor het bijsturen 

van projecten 

• Binnen het team van business analisten door middel van de project cost 

overview een introductie gedaan van Power-BI 

• Data analyseren en besparingen van bepaalde veranderingen berekenen 

• Verzorgen van de offerte calculatie door het maken van berekeningen, het 

waarborgen van het proces, het verbinden van mensen en het bespreekbaar 

maken van knelpunten 

 

 

 

Supply Chain Coördinator EMEA 

Chevron Phillips Chemical International N.V. 

www.cpchem.com  

dec 2017  -  jul 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Coördinator voor inkomende goederen naar Europese magazijnen  

• Aanspreekpunt voor de supply uit het Midden-Oosten  

• Contactpersoon van collega’s uit Dubai 

• Samenwerking met logistieke en maritieme service providers 

• Opbouwen van diverse rapporten en dashboards in Excel en Power BI 

gebouwd voor een betere informatievoorziening 

 

 

http://www.vdletg.com/
http://www.cpchem.com/


 

 

Demand & Planning Specialist EMEA 

Chevron Phillips Chemical International N.V. 

www.cpchem.com 

jan 2018  -  jun 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor het afstemmen van inkoop, verkoop en voorraad en 

dit vertaald naar een concept plan voor de maandelijkse S&OP 

• Verantwoordelijk voor het opvolgen van sales forecast in APO en het 

aansturen van het verkoopplan. 

• Waakhond voor de voorraad en gaf mijn groen licht bij last minute sales 

• Diverse verbeteringen aangebracht in werkprocessen en rapportages 

 

 

 

Junior accountant 

PwC Utrecht & Zwolle 

www.pwc.nl 

sep 2009  -  aug 2010  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor diverse controlewerkzaamheden op de jaarrekening 

• In kaart gebracht van verschillende bedrijfsprocessen en informatiestromen 

• Projectmatig leren werken in multidisciplinaire teams met strakke deadlines 

• In de financiële keuken gekeken van verschillende soorten bedrijven 

 

 

  

http://www.cpchem.com/


 

 

 

STAGE 
 

Stagiair 

PwC Utrecht & Zwolle 

www.pwc.nl 

sep 2012  -  jan 2013  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Diverse interne stages gedaan zoals IT-audit en belastingadvies 

 

 

 

 

http://www.pwc.nl/

