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CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Thom Hendriks 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

01 juli 1999 

 

Woonplaats 

Berkel-Enschot 



 

 

 

 

  

THOM 
HENDRIKS 
 

OPLEIDINGEN 
 

HBO Finance & Control  

2017  - 2021 

Avans Hogeschool, ’s Hertogenbosch 

Diploma behaald 

 

HAVO  Economie & Maatschappij 

2012  -  2017 

2College Durendael, Oisterwijk 

Diploma behaald 

 

 

CURSUSSEN 
 

Power BI Advanced (2022) 

Power BI Fundamentals (2022) 

 

SOFTWARE 

 

Excel 

Power BI 

Visio 

Microsoft Navision 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed  

Duits, goed 

 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl  

aug 2021 – heden 

 

 

Assistent Controller 

NTS Group, Eindhoven 

www.nts-group.nl/nl/  

aug 2021  -  heden  

 

 

NTS Group is producent en ontwikkelaar van complexe (opto-)mechatronische 

systemen en mechanische modules. NTS heeft een omzet van €280 miljoen en 

heeft meer dan 1500 medewerkers in dienst.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het uitvoeren van de werkzaamheden omtrent de maandafsluiting van NTS 

Mechatronics 

• Het opstellen van de maandrapportage van NTS Mechatronics 

• Het uitvoeren van werkzaamheden omtrent de jaarafsluiting 

• Bijwonen en bijdrage leveren aan cijferbesprekingen 

• Het aanleveren van informatie t.b.v. de accountantscontrole 

• Het analyseren van het overzicht m.b.t. de te ontvangen facturen (TOF) 

• Het uitvoeren en optimaliseren van het TOF-proces 

• Opstellen van procesomschrijvingen omtrent dagelijkse en maandelijkse 

werkzaamheden 

• Het controleren, valideren en boeken van facturen en declaraties 

• Het opstellen en toelichten van het wekelijks dashboard m.b.t. afdeling 

Finance. 

• Risico-overzichten opstellen en toelichten 

 

 

 

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.nts-group.nl/nl/


 

 

 
Afstudeer stagiair  

Wooninc., Eindhoven 

www.wooninc.nl 

2021  -  2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het in kaart brengen en optimaliseren van het maandrapportageproces 

• Het reduceren van de doorlooptijd van het maandrapportageproces 

• Procesverbeteringen met als doel te voorzien in informatiebehoeften 

• Procesomschrijving opstellen voorzien van een RACI-matrix en tijdspad  

• Presenteren van adviesplannen t.a.v. het uitvoeren van de maandafsluiting  

 

 

 

Leidinggevende  

Jumbo Supermarkten, Berkel-Enschot  

www.jumbo.com 

2015  -  2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor de vulploeg  

• Eindverantwoordelijk voor de winkel 

• Verantwoordelijk voor het magazijn 

 

 

  

http://www.wooninc.nl/
http://www.jumbo.com/


 

 

 

STAGE 
 

Stagiair Finance  

De Efteling B.V., Kaatsheuvel  

www.efteling.com  

2019  -  2020 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het opstellen van een procesomschrijving m.b.t. het inkoopproces 

• Het controleren, valideren en boeken van facturen en declaraties 

• Crediteurengegevens onderhouden 

• Contact met crediteuren onderhouden 

• Bankafschriften verwerken 

• Betaalverzoeken verwerken 

• Aanmaningen versturen 

• Gezamenlijke e-mail onderhouden 

 

 

http://www.efteling.com/

