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Over Mij
Ik ben een gedreven young financial en Master Finance Student aan de Tilburg University. Vanuit mijn
interesse in het vakgebied Finance & Control kijk ik uit naar een (inter)- nationale bedrijfs-omgeving waar ik
mijn financiële- en ERP-kennis kan toepassen. Ik ben leergierig, daadkrachtig, hands-on en gedreven om met
de basis te beginnen.

Wat anderen zeggen over mij
“Kamiel, je bent zeer ambitieus, je wilt hard werken en je bent bereid om ‘je nek uit te steken’ als dat nodig is.
En je bent heel doelgericht: je denkt na over de beste weg om je droom te verwezenlijken”.
“Hij weet goed aan te voelen waar de prioriteiten liggen en hiernaar te handelen richting zowel de klanten als
de interne stakeholders, ongeacht niveau of verantwoordelijkheden van zijn gesprekspartners. Het was een
plezier te werken met deze enthousiaste teamspeler”.

Expertise
•

•
•

Het beheersen van het “Order to Cash” en “Invoice to Payment” proces. Binnen Akzo Nobel en het
Jeroen Bosch Ziekenhuis heb ik geleerd om zowel orders als facturen in te boeken binnen SAP-ERP en
AFAS, en heb ik gedurende het volledige proces contact gehad met zowel interne stakeholders als
externe stakeholders zoals klanten en leveranciers.
Snel leervermogen. Ik vind het belangrijk om de taken die ik krijg snel eigen te maken. Zo ben ik erg
zelfstandig, leergierig en vind ik het fijn taken naar tevredenheid af te ronden.
Het verbeteren van processen. Ik krijg veel energie om bepaalde processen die niet optimaal verlopen
onder de loep te nemen en deze stapsgewijs te verbeteren. Zo heb ik bij mijn stage bij Akzo Nobel een
oplossing geïntroduceerd om de SAP-workflow binnen het bedrijf te verbeteren. Daarnaast heb ik bij
mijn stage bij Unilever een procedure geïmplementeerd voor de winstgevendheidbepaling van
marketingcampagnes.

Werkervaring
2021 – heden

Footprint Professional Services
Functie: Junior Accounting Professional

April 2021 – aug 2021

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Opdracht crediteurenadministratie (Gedetacheerd via Verhoeve)
Taken en verantwoordelijkheden:
- Met AFAS als ERP systeem werken in de workflow rondom order, ontvangt en
factuur (three-way-match);
- Uitval op prijs-en hoeveelheidsverschillen verwerken, behandelen en oplossen;
- Ondersteuning bieden in het verwerken en afhandelen van herinneringen en
- aanmaningen (ingewikkelde kwesties oppakken);
- Optimaliseren van het inlezingsprogramma DDI d.m.v. sjablonen aanpassen,
- kostenplaatsen en grootboeken toewijzen;
- Probleemkwesties in AFASINSITE oplossen door correcties uit te voeren in AFAS
- a.d.h.v. communicatie met leveranciers, Inkoop en Logistiek. Correcties zoals:
btw-aanpassingen, verkeerde kostenplaats/grootboek, verkeerde bedragen,
afwijkende crediteur, conversieorders, creditnota’s;
- Innovatieve ideeën delen met het management omtrent de automatisering van
ontvangen facturen met UBL-bijlage via DDI;
- Sparren met teamleidster over innovatieve oplossingen en optimalisaties;
- Inwerken van nieuwe medewerkers.
Gebruikte Software
- AFAS Profit
- AFAS Insite
- DDI
- Microsoft Excel

Feb 2021 – maart 2021

Canon Nederland, Den Bosch (Gedetacheerd via Verhoeve)
Opdracht Data Control
Taken en verantwoordelijkheden
- Het verbeteren van onjuiste datastromen met betrekking tot customer
masterdata;
- Het maken van een overzicht waarmee duidelijk wordt wie verantwoordelijk zal
zijn voor toekomstige op te pakken werkzaamheden;
- Excel-vaardigheden uitgebreid door middel van het vergelijken van data. Hierbij
is gebruik gemaakt van meerdere Excel functies.
Gebruikte Software
- Microsoft Excel

Feb 2020 – juni 2021

Unilever Food Solutions, Rotterdam
HBO Afstudeerstagiair Finance
Taken en verantwoordelijkheden
- Succesvol een procedure geïmplementeerd omtrent de
winstgevendheidbepaling van marketingcampagnes. (BSc scriptie);
- Winstgevendheidanalyses gemaakt, bedrijfsprocessen in kaart
gebracht en financiële data stromen beheerst;
- Excel-vaardigheden uitgebreid door middel van het creëren van een
Excel-Tool waarmee de winstgevendheid van marketingcampagnes in
kaart kon worden gebracht. Daarnaast heb ik de
winstgevendheidanalyses met uitgebreide Excel functies gecreëerd.
Gebruikte Software
- Microsoft Excel

Sept 2019 – jan 2020

Akzo Nobel, Arnhem
HBO Meewerkstagiair Sales Operations
Taken en verantwoordelijkheden
- Order to Cash cyclus verwerkt en bewaakt in SAP-ERP. Succesvol een
oplossing geïntroduceerd om de SAP Workflow binnen het bedrijf te
verbeteren;
- Mijn Excel vaardigheden uitgebreid door middel van het bijhouden van
debet- en credit nota’s, om vervolgens via SAP-ERP in te boeken.
Gebruikte Software
- SAP-ERP
- Microsoft Excel

Jan 2015 – mei 2018

Plus Supermarkten, Arnhem
Eindverantwoordelijke
Taken en verantwoordelijkheden
- Verantwoordelijk voor het managen van het personeel en het afsluiten
van de winkel. Hierbij heb ik mijn leidinggevende vaardigheden sterk
kunnen ontwikkelen.

Opleidingen
2020 – heden

Master Finance
Tilburg University

2015 – 2020

Bachelor Finance & Control

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2019

Minor Business Processes and Analytics in SAP
Hogeschool van Amsterdam

Kennis
Software
• SAP-ERP
• AFAS Profit
• Microsoft Office (o.a. Excel)
• Exact online
Taal
•
•

Nederlands: Moedertaal
Engels: Professioneel werkniveau

Cursussen/ Extra-curriculaire activiteiten
Juli 2021 – heden

A&F Investments
Analist
A&F Investments is een beleggingsclub voor studenten van Tilburg
University, gefaciliteerd door Asset | Accounting & Finance. Met ongeveer
25 leden beheren wij een beleggingsportefeuille met de volgende taken:
- Het pitchen van investeringsvoorstellen tijdens tweewekelijkse
bijeenkomsten;
- Het doen van research in verschillende beursgenoteerde bedrijven;
- Het leren beleggen met de juiste achterliggende analyse;
- De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden door zowel
informele als formele evenementen.

2021

Udemy
Python for Finance: Investment Fundamentals & Data Analytics

