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Naam 

Stan Fuchs 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

27 oktober 2000 
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STAN 
FUCHS 
 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

sep 2021  -  heden  

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Finance & Control  

Sep 2017  -  jun 2021 

Fontys Hogeschool  

Diploma behaald 

 

Minor Data Driven Business Lab  

Sep 2020  - jan 2021 

Fontys Hogeschool ICT  

Diploma behaald 

 

Havo 

Sep 2012  -  jun 2017 

Dr.-Knippenbergcollege, Helmond 

Diploma behaald  

 

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office, gemiddeld 

Exact Online en Globe, basis 

Celonis Process Mining Tool, basis 

Microsoft Power BI, basis 

Tableau, basis 

 

 
 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

sep 2021  –  heden  

 

Interim Financieel Medewerker 

Morentz, Waalwijk 

www.morentz.com  

okt 2021  -  heden  

 

Morentz specialiseert zich in unieke 20ste eeuwse designmeubelen. Ze zijn 

wereldwijd actief een van de grootste specialisten in Europa. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Optimaliseren van administratieve processen 

• Uitvoeren van diverse financiële analyses (o.a. sales, voorraad, export) 

• Sparringpartner van Head of Finance 

• Opstellen rapportages 

• Assisteren bij jaarafsluiting  

• Uitvoeren facturatie proces 

• Debiteuren- en crediteurenadministratie 

• Verwerken bankboekingen 

• Ondersteuning financiële afdeling 

• Diverse ad hoc taken  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Interim Financieel Medewerker 

Jumbo Golf & Hockey, Veghel 

www.jumbosports.com 

sep 2021  -  okt 2021  

 

Jumbo Golf & Hockey is een retail organisatie in golf- en hockeyartikelen met 

fysieke winkels door heel Nederland en een online store. Er werken ruim 100 

medewerkers, waarvan ca. 25 op het hoofdkantoor. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opschonen van tussenrekeningen 

• Herstellen van debiteurenadministratie in Exact Globe 

• Verwerken van facturen 

 

 
STAGE 
 

Afstudeerstage en medewerker 

Crowe Foederer B.V. / Theuws Metaal, Luyksgestel 

www.foederer.nl / www.theuwsmetaal.nl  

feb 2021  -  jun 2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Stage en werkzaamheden verricht bij één van de klanten van Crowe 

Foederer B.V., namelijk Theuws Metaal 

• Afstudeeronderzoek: Het in control komen van de organisatie met betrekking 

tot haar voorraadbeheer, met secundaire doel om een goedkeurende 

accountantsverklaring mogelijk te maken. 

• Uitvoeren van analyses ten behoeve van investeringen en bezetting van 

machines 

• Onderzoeken en verbeteren van processen 

• Adviezen uitbrengen op het gebied van administratieve organisatie en 

interne beheersing 

 

 

  

http://www.jumbosports.com/
http://www.foederer.nl/
http://www.theuwsmetaal.nl/


 

 

Stagiair Controle- en Samenstelpraktijk 

HLB van Daal Adviseurs en Accountants  

www.hlb.nl/van-daal 

feb 2019  -  jun 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Gedurende deze oriënterende stage heb ik kennis mogen maken met de 

controle- en samenstelpraktijk binnen de accountancybranche 

 

 
OVERIGE WERKERVARING 
 

Medewerker 

PLUS, Helmond  

www.plus.nl  

jul 2016  -  feb 2021 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Actief als vulploegmedewerker, in de loop der tijd met meer 

verantwoordelijkheden 

 

 
Medewerker goederenlogistiek 
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond  

www.elkerliek.nl 

jun 2016  -  jan 2018 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• In de vakanties werkzaam als medewerker goederenlogistiek, 

verantwoordelijk voor de interne bezorgingen van goederen en maaltijden 

http://www.hlb.nl/van-daal
http://www.plus.nl/
http://www.elkerliek.nl/

