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 Ervaren Financial Controller (M)(40uur) 
 
 

WERKERVARING 

 
 FINANCIAL CONTROLLER / 2010 – HEDEN  

• Verantwoordelijk voor de gehele financiële verslaggeving en analyse richting 
het moederbedrijf 

• Opstellen van periodieke rapportages en het uitvoeren van maandelijkse 
intercompany afstemmingen. 

• Opstellen van budgetten/rolling forecast 

• Kwaliteitsbewaking op basis van verslagleggingsrichtlijnen; 

• Maken van specificaties voor de maandelijkse DNB Rapportages 
(COREP/FINREP) en opmaken van het TREA-bestand 

• Dagelijks financieel management zoals opstellen liquiditeitsrapportages, 
beheren tussenrekeningen en crediteuren- debiteurenadministratie 

 

Resultaten: 

• Succesvolle implementatie van grootboeksysteem Coda 

• Verbetering leesbaarheid rapportages door weergave in grafieken en heldere 
overzichten 

• Implementatie van IFRS regels op verschillende balansposten 

 

 

 

 
 MEDEWERKER CONSOLIDATIE EN RAPPORTAGE/ 2008 -  2010  

• Het voorbereiden en verzorgen van de periodieke financiële verslaglegging van 
het bedrijf.  

• Analyseren van de financiële ontwikkelingen voor consolidatiedoeleinden en het 
opstellen van consolidatiecorrecties 

https://goo.gl/NKXeJ5
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• Marketing concept ontwikkelen en uitvoeren 

• Sales plannen opzetten en uitvoeren  
 
Resultaten:  

• Succesvol overbrengen administratie van oude systeem (HFM) naar SAP 

• Optimalisatie van maandelijkse processen en informatiestromen. 

 
 ASSISTENT ACCOUNTANT / 2008   

• Verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van cliënt relaties 

• Uitvoeren van opdrachten voor mijn klant portefeuille in de samenstel-, 
beoordelings- en adviespraktijk, gericht op mkb 

 

MEDERWERKER AO & IC / 2007 
 
MEDEWERKER FINANCIEEL BELEID / 2006 – 2007 
  

OPLEIDING 

 

MAVO / DIPLOMA 1999 

 

HAVO / DIPLOMA 2001 

 

HEAO ACCOUNTANCY RA / DIPLOMA 2006 

 

VAARDIGHEDEN & COMPETENTIES 

 

• Nederlands (schriftelijk en mondeling 
uitstekend)  

• Engels (schriftelijk en mondeling goed)  

• AVG / cursus (2018) 

• IFRS / cursus (2018) 

• Financial risk management / cursus 
(2018) 

• Zakelijk Engels / cursus (2018) 

 

• Kritisch  

• Verantwoordelijk 

• Samenwerken 

• Adviseren 

• Financial control 

• Rapportage 

• Financiële Analyse 

• Budgetteren 

• Procesverbetering  

SOFTWAREKENNIS 

 

• MS Excel/ Acces 

• Lotus Notes 

• Oracle 

 

• Hyperion 

• Thinkcell 

• Opics+ 
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• Oracle Discover 

• SAP 

• Audition 

• ICBS 

• Coda 

• Exact 
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