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Man

Over mij
Anderhalf jaar geleden is mijn carrière als professional begonnen. Na mijn
opleiding Finance & Control maakte ik een start als billing medewerker bij een energieleverancier. Daar heb ik
de kennis die ik heb geleerd tijdens mijn opleiding eigen weten te maken in de praktijk. Ik vind het belangrijk
om mezelf te blijven ontwikkelen en te groeien op zowel persoonlijk als professioneel gebied. Inmiddels heb ik
gekozen om verder te gaan als interim professional bij footprint, omdat ik mijn kennis wil verbreden op het
gebied van finance met als doel mezelf ontwikkelen tot controller.
Klanten zijn bij mij in goede handen, ik ga zorgvuldig en nauwkeurig te werk. Daarnaast ben ik flexibel,
analytisch en een echte doorzetter. Dit in combinatie met de kennis die ik heb opgedaan maakt dat ik mijn
afdruk kan achterlaten bij elke interim opdracht.
Competenties
• Betrouwbaar
• Doorzetter
• Klantgericht
• Analytisch
• Teamspeler
• Vriendelijk

Werkervaring
Juni 2021 – heden

REEF
Functie: Projectspecialist

Juni 2021 – heden

Project intern REEF
Taken en verantwoordelijkheden:
- Voorbereiden, opstellen en verzenden van cliënt-/klantfacturen
- Debiteurenbeheer
Project intern Footprint

Taken en verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de diverse financiële administratie, zoals het
verwerken van inkooporders, verrichten van betalingen en
debiteurenbeheer
Juni 2021 – heden

Project bij Global Food Group
Taken en verantwoordelijkheden:
- Verwerken van orderadministratie
- Verwerken van inkooporders
- Het verzorgen van de facturatie van verkooporders
- Het aanmaken van koppelingen tussen de in-/verkooporders en
facturen in Navision
- Uitvoeren van periodieke (financiële) controles

Augustus 2019 – juni 2021

Scholt Energy
Functie: Billing medewerker
Taken en verantwoordelijkheden:
- Realisatie van tijdige en correctie facturatie
- Het tijdig aanleveren van rapportages naar regulatoren

Februari 2019 – juni 2019

Eijgenhuijsen B.V. Precisievervoer
Functie: Stagiair Finance & Control
Stage HBO vierdejaars

December 2011 – augustus 2019 Pathé Eindhoven
Functie: Servicemedewerker
Februari 2011 – juni 2011

Fontys Hogescholen Eindhoven
Functie: Netwerkbeheerder
Stage MBO

Oktober 2009 – februari 2010

Getronics Eindhoven
Functie: Field medewerker
Stage MBO

Opleidingen
2014 – 2019

Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch
Finance & Control HBO
Minor Spaans aan Fontys Hogescholen
Diploma behaald

2012 – 2014

Fontys Hogescholen Eindhoven
Bedrijfseconomie HBO
Diploma niet behaald

2011 – 2012

Fontys Hogescholen Eindhoven
ICT & Business
Diploma niet behaald

2009 – 2011

Koning Willem 1 College
Netwerkbeheerder - Mbo niveau 4
Diploma behaald

2006 - 2009

ROC school voor ICT
Medewerker beheer ICT - Mbo niveau 3
Diploma behaald

Systemen
-

iController
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics Navision
Office (Excel/Word/PowerPoint)
Yuki

Taalkennis
-

Nederlands woord en geschrift, goed
Engels woord en geschrift, redelijk
Spaans, A2 niveau

Hobby’s
-

Duiken
Fitness
Motorrijden

