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CERTIFICATEN

Certified Business Partner

Lean Six Sigma Yellow Belt

Finance & Control

okt 2019
Kasparov Finance & BI, Breda

apr 2019 - heden
Kasparov Finance & BI, Breda

Lean Six Sigma Green Belt
HBO Bedrijfseconomie
sep 2013 - jan 2018
Avans Hogeschool, Breda
Diploma behaald

aug 2020
Kasparov Finance & BI, Breda

SOFTWARE
HAVO
sep 2008 - jul 2013
Mgr. Frencken College, Oosterhout
Diploma behaald

Microsoft Office, gevorderd
IFS, gemiddeld
Exact online, basis
Exact Globe, gemiddeld
SAP, gemiddeld
Onguard, gemiddeld

TALEN
Nederlands, moedertaal
Engels, goed
Duits, basis

WERKERVARING
Interim Finance Professional
Kasparov Interim Financials B.V., Breda
www.kasparov-financials.nl
apr 2019 - heden

Interim Assistent Controller
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor volledigheid en juistheid P&L van diverse entiteiten
Verantwoordelijk voor oplevering van maandelijkse margerapporten
Controle en aansluiting balansdossiers
Vervanging en assisteren van teamleider Financiële Administratie
Verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid omzetverantwoording
Verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid grootboekrekeningen
Beheren tussenrekeningen en rekening-courant verhoudingen
Betrokken bij automatisering van diverse financiële processen
Overnemen van en assisteren bij diverse werkzaamheden van business
controllers

Interim GL Accountant
Camelot, Eindhoven
www.cameloteurope.com
sep 2020 - feb 2021

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid omzetverantwoording
Verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid grootboekrekeningen
Ondersteunen van teamleider financiële administratie en business controllers
Beheren tussenrekeningen en rekening-courant verhoudingen
Betrokken bij automatisering van diverse financiële processen

Interim Financieel Medewerker
mrt 2020 - sep 2020

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid B2C facturatie
Ondersteunen van controllers bij maand/jaar afsluitingen
Waarborgberekeningen verzorgen en overige facturatie
Controleren van juistheid en volledigheid administratie 2019
Verwerken inkomende e-mails omtrent B2C debiteurenbeheer
Ondersteunen bij ad-hoc projecten

Interim Financieel Medewerker
Bart’s Retail, Utrecht
www.bakkerbart.nl
okt 2019 - mrt 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
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen en optimaliseren van ICT processen
Implementeren van kassasystemen in alle lokale winkels
Contact externe implementatie partners voor opvolgen issues
Crediteurenadministratie
Voorbereiden van betalingen
Controllers ondersteunen met diverse werkzaamheden

Interim Credit Controller
FLIR Systems Trading, België
www.flir.com
apr 2019 - sep 2019

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het innen, controleren, en beheersen van openstaande debiteurenposten
Afstemmen met financial controllers of krediet kan worden verstrekt
Internationale afstemming met lokale sales over betalingen
Monitoren betalingen
Zorgdragen voor up-to-date creditmanagement informatie in SAP
Beantwoorden van vragen (intern en extern) omtrent debiteurenbeheer
Aanmaken van nieuwe klanten in SAP
Reviewen en vrijgeven van geblokkeerde orders
Overleggen met andere afdelingen om problemen op te lossen en betalingen
tijdig te ontvangen

Account Assistant
ALE-heavylift, Breda
www.ale-heavylift.com
jun 2016 - jul 2018

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Accounts payable
Accounts receivable
Beheersen en doorbelasten van intercompany kosten
Controleren op juistheid van kostenverantwoording en het reviewen van
gebudgetteerde projectkosten
Ondersteunende werkzaamheden, onder andere assisteren bij rapportages
(maandeinde/jaareinde)

STAGES
Afstudeerstage
MEE West-Brabant, Breda
www.meewestbrabant.nl
aug 2017 - jan 2018

Taken en verantwoordelijkheden
•

Het onderzoeken en adviseren over investeringsbeslissingen omtrent het
vormgeven van de ICT-infrastructuur voor de gehele organisatie

Meewerkstage
ALE-heavylift, Breda
www.ale-heavylift.com
aug 2015 - jan 2016

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•

Crediteurenadministratie
Verzorgen van Europese BTW aangiftes
Ondersteuning jaar- en maandrapportages

OVERIGE WERKERVARING
Warehouse Medewerker
Frigolanda Cold Logistics, Oosterhout
www.frigolanda.com
jun 2013 - dec 2015

