
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IBRAHIM 
FISTIKCI 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Ibrahim Fistikci 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

23 november 1997 

 

Woonplaats 

Tilburg 



 

 

 

 

  

IBRAHIM 
FISTIKCI 
 

OPLEIDINGEN 
 

Master Information Management 

feb 2021  -  heden 

Tilburg University, Tilburg 

Diploma verwacht 

 

Pre-Master Information Management 

sep 2020  -  jan 2021 

Tilburg University, Tilburg 

Diploma behaald 

 

International Finance & Control 

sep 2015  -  aug 2020 

Avans Hogeschool, Breda 

Diploma behaald  

 

HAVO 

sep 2010  -  jul 2015 

Beatrix College, Tilburg 

Diploma behaald  

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office, gemiddeld 

Oracle, gevorderd 

SAP, gevorderd 

SQL/, basis 

Python, basis 

PowerBI, basis 

 
 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal 

Turks, moedertaal  

Engels, uitstekend 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

jul 2021 -  heden  

 

 

Interim GL Accountant 

ENCI B.V., Den Bosch 

www.enci.nl/nl 

jul 2021  -  heden   

 

Enci B.V is onderdeel van de Heidelberg Cement Group en is wereldwijd een van 

de grootste producenten in granulaten, grint en cement. De omzet bedraagt ca. 

17,6 miljard euro en er zijn wereldwijd 53.000 medewerkers werkzaam verspreid 

over meer dan 50 landen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Voorzieningen boeken (op dummy variabelen en later de GL rekening 

leegboeken) 

• Belastingaangiftes (Energiebelasting) 

• Data versturen naar Centraal Bureau van Statistieken (CBS) (Omzet/Kosten 

etc.) 

• Kosten doorbelasten vanuit de N.V. naar de verschillende BV’s  

• Wekelijkse betalingen controleren  

• Verzorgen van de facturatie 

• Rapportages maken om kosten in kaart te brengen 

• Controleren van documenten 

• Missende data uit ERP aanvullen 

• Shared Central Service Fees boeken 

 

 

 

 

 

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


 

 

Junior Project Controller 

Arcadis B.V., Rotterdam  

www.arcadis.com 

jul 2020  -  jun 2021 

 

Arcadis is een Nederlandse internationale advies- en ingenieursonderneming. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is met ruim 27.000 

medewerkers actief in 70 landen op het gebied van infrastructuur, gebouwde 

omgeving, water en milieu. De omzet bedraagt circa € 2,5 miljard.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Monitoren en beheren van meerdere projectbudgetten 

• Het opstellen van tussentijdse- en eindrapportages 

• Bijhouden voortgang en prognose van projectbudgetten 

• Afstemming met projectmanagers  

• Ondersteunen bij de overgang van SAP naar Oracle 

• Verzorgen van de projectadministratie 

• Efficiënter inrichten van de processen rondom de facturatie 

• Verzorgen van de facturatie 

 

 
STAGE 
 

Afstudeerstage 

Arcadis B.V., Rotterdam  

www.arcadis.com 

feb 2020  -  jun 2020  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Scriptie onderwerp: Hoe kan de financiële afdeling van de gebouwendivisie 

van Arcadis Nederland belastingimplicaties bij internationale projecten 

vooraf signaleren en monitoren 

• Als consultant optreden voor de projectmanagers 

• Analyse- en ERP werkzaamheden 

• Factureren 

 

http://www.arcadis.com/
http://www.arcadis.com/


 

 

Stagiair 

Nedis B.V., ‘s-Hertogenbosch 

www.nedis.com  

feb 2017  -  jul 2017  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Assisteren in de administratie en salesacties voor wat betreft Verenigd 

Koninkrijk en Spanje. Bijvoorbeeld het controleren van orders, kredietlimieten 

en mails. 

 

 
OVERIGE WERKERVARING 
 

Quality Control Specialist 

Bosch Transmission Technology, Tilburg  

www.bosch.nl 

feb 2018  -  jul 2020  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opererend als operator binnen de fabriek, gericht op kwaliteitscontrole van 

de productie. 

 

 

Process Operator  

Bosch Transmission Technology, Tilburg 

www.bosch.nl  

jul 2017  -  sep 2017  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Werkzaam in de eindassemblagelijn bij het bouwen van het eindproduct. 

 

 

http://www.nedis.com/
http://www.bosch.nl/
http://www.bosch.nl/

