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OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

feb 2019  -  heden 

Kasparov Financials, Breda 

 

HBO Bedrijfseconomie 

sep 2012  -  mrt 2018 

Fontys Hogeschool, Eindhoven 

Diploma behaald 

 

HBO Technische Bedrijfskunde 

sep 2010  -  feb 2012 

Fontys Hogeschool, Eindhoven 

Niet afgerond 

 

HAVO 

sep 2008  -  jul 2010  

Dr. Knippenberg College, Helmond 

Diploma behaald

 
 

 

 

CERTIFICATEN 
 

Lean Six Sigma Yellow Belt  

okt 2019  

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Lean Six Sigma Green Belt  

aug 2020  

Kasparov Finance & BI, Breda 

 
 

SOFTWARE 
 

Microsoft Office, gevorderd 

SAP, gemiddeld 

Power BI, basis 

Microsoft Dynamics AX, gemiddeld 

Basware, gemiddeld

 
 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed  

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials, Breda 

www.kasparov-financials.nl 

mei 2018  -  heden  

 

 

Interim Financieel Analist  

KS Profiel B.V., Moerdijk   

www.ksprofiel.com 

sep 2021  - heden   

 

KS Profiel is een wereldwijd opererend familiebedrijf dat met diepgaande 

expertise hoogwaardige profieloplossingen bedenkt, ontwerpt en produceert., 

Vanaf het eerste idee tot aan productie en distributie. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Maandelijkse reconciliatie van de cijfers 

• Herstructureren p&l (kosten) 

• Analyseren van marges 

• Analyseren voor- en nacalculaties 

• Advies geven over interne processen 

• Advies geven over doorbelasting kosten vanuit business owner (moeder) 

 

Budgettering 

• Afzet- en omzetverwachting 

• Benodigde productie uren t.o.v. maximale capaciteit berekenen 

• Productiecapaciteit berekenen o.b.v. de marktbehoefte 

• Klantenbeoordelingsanalyse uitvoeren 

• Bepaling scope van klanten (keuze o.b.v. klantenbeoordelingsanalyse & 

maximale capaciteit)

 

 

 

 

 

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


 

 

Interim Financial Controller  

Janssen-Fritsen B.V., Helmond  

www.janssen-fritsen.nl 

feb 2021  -  sep 2021  

 

Janssen-Fritsen B.V. is onderdeel van ABEO group en internationaal actief op 

het gebied van het faciliteren van het bewegingsonderwijs en de turnsport. Ze 

leveren spelmaterialen en turntoestellen aan scholen en tot op Olympisch 

niveau. De JF-Group heeft een jaaromzet van ca. 45 miljoen euro met meer dan 

200 medewerkers. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Maandelijkse reconciliatie van de cijfers 

• Consolidatie voor de divisie Janssen-Fritsen 

• Intercompany afstemming binnen de groep 

• Maandelijkse rapporteren / presenteren aan het MT 

• Rapportage opstellen tbv marge-ontwikkelingen projecten 

• Bepalen onderhanden werk positie (POC methode) 

• Maandelijks corrigeren omzet inzake (POC) 

• Opstellen salesrapportages (i.c.m. margeontwikkelingen) 

• Ondersteuning AR & AP 

 

 

  

http://www.janssen-fritsen.nl/


 

 

Interim Assistent Controller  

BAM Infra, Culemborg  

www.bam.com 

jan 2020  -  jan 2021  

 

Koninklijke BAM Groep is een internationale bouwonderneming en is actief in 

meer dan 30 landen. BAM initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten 

op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. De BAM Groep heeft 

een jaarlijkse omzet van circa 7,4 miljard euro en heeft ruim 21.000 werknemers. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Financiële bewaking van budgetten voor afdelingen en projecten 

(subsidiabele- en investeringsprojecten) 

• Periodieke afsluiting; maandelijkse rapportages  

• Rapporteren en presenteren aan controller 

• Consolideren 

• Interne doorbelasting van kosten  

• Financieel beheren en rapporteren materiële vaste activa 

 

 

Interim GL Accountant 

Forever21, Breda 

www.forever21.com 

okt 2019  -  dec 2019 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Financiële rapportages opstellen t.b.v. fiscale eenheid 

• Opstellen en onderbouwen jaarverslag voor de losse entiteiten uit fiscale 

eenheid 

• Onderbouwen en aansluiten balansposten en resultatenrekening 

• Analyseren en corrigeren van de jaarverslagen   

 

 

 

http://www.bam.com/
http://www.forever21.com/


 

 

Interim Financieel Specialist 

Scania Nederland B.V., Breda 

www.scania.nl 

mei 2018  -  okt 2019 

 

Scania is een wereldwijde producent van bedrijfsauto's, bussen en industrie- en 

scheepsmotoren. Er werken ruim 50.000 medewerkers en de omzet bedraagt 

ruim 14 miljard euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren van betaalsysteem voor klanten van werkplaatsen 

• Inrichten controlesysteem voor de onkosten van de werkplaatsen 

• Opzetten van geautomatiseerd systeem voor de doorbelasting van kosten 

aan werkorders 

• Automatiseren van onkostenproces personeel (via exportmodel) 

• Automatiseren van afwikkeling van de corporate creditcardbetalingen 

• Opstellen en verbeteren rapportages 

• Wekelijks rapporteren aan management 

• Ondersteuning grootboek (tussenrekeningen, kostenplaatsen correcties) 

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Aansturen en inwerken van finance medewerkers 

 

  

 

http://www.scania.nl/


 

 

STAGES 
 

Afstudeerstage  

Atos Origin B.V., Eindhoven 

www.atos.net 

sep 2017  -  jan 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Optimaliseren van het verkoopproces 

• In kaart brengen van het verkoopproces 

• Risicobepaling 

• Opstellen adviesrapport 

 

 

Stage 

Valuemaat Europe B.V., Eindhoven 

www.valuemaat.com 

sep 2016  -  feb 2017  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Berekenen van de bedrijfswaardering 

 
 

OVERIGE WERKERVARING 
 

Financieel Medewerker 

IAK Verzekeringen B.V., Eindhoven  

www.iak.nl 

jul 2015 -  sep 2015  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Debiteurenbeheer 

• Saldibalans opmaken 

• Verwerken van facturen 

• Betalingen klaarzetten   

 

 

 

http://www.atos.net/
http://www.valuemaat.com/
http://www.iak.nl/

