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Man

Over Gijs
Gijs brengt een structuur in de (strategie van de) organisatie of de onderneming. Met zijn hands-on mentaliteit
in combinatie met zijn kennis en ervaring weet hij de strategie direct te vertalen naar een gedegen praktische
aanpak.
Na zijn opleiding aan de universiteit in Maastricht heeft hij zich in ‘zijn’ familiebedrijf opgewerkt. Naast zijn
tweelingbroer was hij uiteindelijk eindverantwoordelijke. Zijn broer was verantwoordelijk voor het commerciële
gedeelte en Gijs nam alle beheersmatige aspecten van de organisatie voor zijn rekening. Hier heeft Gijs zich in
korte tijd enorm moeten ontwikkelen. Iets wat alleen maar in zijn voordeel speelde bij zijn volgende
werkgevers.
Deze ervaringen past Gijs nu toe voor verschillende organisaties in zijn rol als senior projectspecialist, waar hij
organisaties of de ondernemer zelf wil helpen als business controller of als MT lid zoals hij jaren heeft gedaan.

Werkervaring
2021 – heden

REEF
Functie: Senior Projectspecialist

2018 – heden

Snijtechniek Brabant
Functie: MT-lid Finance (Vanaf april 2021 MT-lid Finance a.i.)
Snijtechniek Brabant draait 10 miljoen omzet per jaar, 40 medewerkers. Het bedrijf
richt zich op (3D) frezen en printen van aluminium onderdelen t.b.v. de mega
jachtbouw.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Rechterhand van de CEO;
- Voorzitter van het management team;
- Het initiëren en bewaken van de implementatie van de bedrijfsstrategie;
- Verantwoordelijk voor de planning en control cyclus;
- Opzetten en onderhouden van de interne rapportage structuur;
- Eindverantwoordelijk voor de administratieve organisatie,

-

2015 – 2017

Verantwoordelijk voor de ERP omgeving;
Verantwoordelijk voor de financiële administratie;
Verantwoordelijk voor de tactische inkoop;
Contactpersoon externe financiers;
Contactpersoon voor Belastingdienst.

PBS Groep
Functie: Concern Controller
PBS Groep richt zich op assemblage en poedercoating van buitenzonwering. 12
miljoen omzet per jaar, 50 medewerkers.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Lid van directie;
- Rechterhand van CEO;
- Verantwoordelijk voor strategisch en operationeel financieel management;
- Het optuigen van de rapportagestructuur inclusief KPI’s;
- Bewerkstelligen financiering
- Managen administratieve organisatie
- Debiteurenbeheer
- Liquiditeitsmanagement

2013 – 2015

PBS Groep
Functie: Algemeen directeur
Taken en verantwoordelijkheden:
- Eindverantwoordelijk voor het bedrijf;
- Span of control behelsde
o Finance, productie, ICT, HR, Sales & Marketing, inkoop en het
bedrijfsbureau;
o Gijs vormde samen met de Commercieel Directeur de directie.

2009 – 2012

PBS Groep
Functie: Controller
Taken en verantwoordelijkheden
- Verantwoordelijk voor de gehele administratieve organisatie;
- Lid van het MT.

2007 – 2009

Ambiance Professioneel
Functie: Accountmanager B2B

Taken en verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor acquisitie en relatiebeheer;
- Verantwoordelijk voor de administratieve organisatie.
2004 – 2007

Ambiance Organisatie
Functie: Marketing coördinator
Taken en verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de uitvoering van het marketingbeleid van de franchise
organisatie Ambiance Zonwering;
- Onderdeel van de franchiseraad;
- Medeverantwoordelijk voor het strategisch beleid.

Opleidingen
2016 – 2017

ICM
Controller Post-HBO

1998 – 2004

Maastricht University
Master’s Degree Bedrijfseconomie

1996 – 1998

Scholengemeenschap Durendael
VWO

1991 – 1996

Scholengemeenschap Durendael
HAVO

Automatiseringskennis
-

Microsoft Office
ISAH (ERP)
Accountview
Unit 4 Multivers

Cursussen
2021 – heden
2014 – 2015
2007- 2007

Lean Green Belt via REEF
Delphi, De Congruentiemanager
Kenneth Smith, 6-daagse Sales Training

