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OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

feb 2019  -  heden 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

HBO Bedrijfseconomie 

sep 2014  -  jan 2018 

Avans Hogeschool, Breda 

Diploma behaald 

 

HAVO 

sep 2008  -  jul 2014 

’t Rijks, Bergen op Zoom 

Diploma behaald

 
 

SOFTWARE 
 

Exact Globe, gemiddeld 

Microsoft Office, gevorderd 

Accountview, gevorderd 

Plan de Campagne, basis 

SAP, basis 

Lucanet, gemiddeld 

Ridder iQ, gemiddeld 

Centiro Universe, gemiddeld 

AFAS Profit, basis 

Glovia, gevorderd 

SAS Data Management, gemiddeld 

Microsoft Dynamics 365, gemiddeld 

Power BI, gemiddeld 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

 
 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

jan 2018  –  heden  

 

 

Finance & BI Consultant 

Camelot, Eindhoven  

www.cameloteurope.com 

feb 2021  -  heden  

 

Camelot Europe beheert en ontwikkelt internationaal vastgoed van onder meer 

leegstand, jongeren- en studentenhuisvesting. Er zijn circa 200 medewerkers in 

dienst en de omzet bedraagt meer dan 50 miljoen euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opbouw en beheer klantrapportages in Power BI 

• Onderhouden contact en afstemming met stakeholders 

• Bouwen en onderhouden van dashboards in Power BI 

• Opbouw en beheer verschillende financiële rapportages 

 

Interim Assistent Controller 

mei 2020  -  feb 2021 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Effectiviteit- en efficiency verbeteren op de afdeling Finance 

• Aansluiten rekening couranten verschillende entiteiten 

• Uitzoeken van tussenrekeningen 

• Internationaal debiteurencontact en uitzoeken debiteurenkaarten 

• Facturatie B2C en automatisering van facturatie B2C 

• Ad hoc projecten voor de business controller Nederland 

 

 

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


 

 

 

Interim Financial Controller 

Bart’s Retail, Utrecht 

www.bakkerbart.nl  

sep 2019  –  apr 2020 

 

Bakker Bart is een franchiseformule met 170 winkels. De formule wordt geleid en 

ondersteund door Bart's Retail B.V. en heeft circa 84 miljoen euro omzet per 

jaar en 35 medewerkers op het hoofdkantoor. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Voeren van overleg tussen Bart’s Retail en externe accountants 

• Opstellen van balansdossiers 

• Op- en vaststellen van de budgettering 

• Opstellen en toelichten liquiditeitsprognoses 

• RvC rapportages maken 

• Verzorgen van cashmanagement 

• Inwerken en ondersteunen financial controller 

• Verzorgen van financieringsaanvragen en verkooptrajecten 

 

Interim Financieel Medewerker 

Bart’s Retail, Beuningen 

jul 2018  –  aug 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opzetten verbandcontrole kassystemen 

• Implementatie Dynamics 365 en contact externe implementatie partners 

• Analyseren verkochte producten 

• Data voorbereiden en importeren 

 

 

  

http://www.bakkerbart.nl/


 

 

Interim Financieel Medewerker  

Rhenus Contract Logistics, Tilburg  

www.rhenus.com  

feb 2018  –  jun 2018 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ondersteuning van de teamleider bij diverse werkzaamheden  

• Opmaken en versturen van verkoopfacturen/credit memo’s 

• Verwerken en boeken van inkoopfacturen 

• Ontwikkeling van transportfacturatie 

 
 

Interim Financieel Medewerker  

Xenos B.V., Waalwijk 

www.xenos.nl  

jan 2018  –  feb 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Beheren van enkele grootboekrekeningen  

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Verwerken goederenfacturen 

• Ad Hoc financiële werkzaamheden  

 

 

Financieel medewerker en implementatie adviseur 

RKT International B.V., Tholen 

www.rkttholen.nl  

feb 2017  –  aug 2017  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Creëren van rapporten ten behoeven van managementinformatie 

• Inrichting en implementatie projectadministratie 

• Verzorgen van financiële koppelingen met het boekhoudprogramma 

• Verzorgen van import/exportbestanden  

 

http://www.rhenus.com/
http://www.xenos.nl/
http://www.rkttholen.nl/


 

 

Assistant Financial Controller 

Saval B.V., Breda 

www.saval.nl  

sep 2015  –  jul 2016 

Gestart als stagiair vervolgens werkzaam als Assistant Financial Controller. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Voorbereiden en opstellen van de maandelijkse maandrapportages ten 

behoeve van het management team 

• Controleren van verschillende grootboekrekeningen  

• Memoriaal boekingen bijhouden 

• Beheren van het wagenpark 

 

 
STAGE 
 

Afstudeerstage 

TanteLouise, Bergen op Zoom  

sep 2017  –  jan 2018 

 

http://www.saval.nl/

