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Profile
Ervaren Finance Professional met brede kennis van Accounting, Business Control, Financiële
Planning & Analyse, Financiële Modellering en Interne en Externe rapportering. Leidinggevende
ervaring, altijd op zoek naar efficiëntie, leergierig, zeer gemotiveerd en toegewijd. Uitstekende
analytische, probleemoplossende, besluitvormende en presentatievaardigheden. In staat om
mensen te motiveren en met elkaar te verbinden. Ik kan communiceren met mensen op alle
niveaus en goed relaties onderhouden
Werkervaring
Petersen Finance & Control, mei 2015 – heden
Financieel expert
-

Implementatie van een Financial Planning & Analysis-model voor een
internationale organisatie.

-

Opstellen van een bonusprogramma voor medewerkers door bedrijfs- en
individuele prestaties te matchen.

-

Implementatie van boekhoudsysteem en rekeningschema voor een nieuwe
onderneming.

-

Jaarrekeningen en belastingaangiften voor verschillende bedrijven.

-

Onderdeel van het exclusieve Toptal freelance-netwerk, alleen toegankelijk
voor de top 3% van talent.

Natural Sweet vof, juli 2016 – Heden
Eigenaar en oprichter
-

Beheer van de boekhouding, jaarrekening en belastingenaangiften.

-

Marketing & reclame via verschillende netwerksites en andere kanalen.

-

Contractonderhandelingen met leveranciers en klanten.

-

Ontwikkeling van een distributiemodel voor een nieuwe productlijn in
Nederland.

-

Analyse van websiteverkeer, conversie, trends, Customer Lifetime value en
cohortanalyse.

-

Het uitvoeren en opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en bedrijfsplan
om het potentieel van het bedrijf te bepalen. Inclusief waarderingsstudies,
financiële beoordelingen, verwachte inkomstenstromen, concurrentieanalyse
en algemene winstgevendheid.

Traveltainment GmbH (divisie van Amadeus ITG) december 2010 – Maart 2015
Head of Finance – Member of the Management Board
-

Aansturen van de functies boekhouding, controlling en juridische zaken.

-

Inrichten van de financiële functie, implementatie budgetterings-, prognoseen rapportagesystemen om prestaties te meten en te rapporteren naar lokaal
management en het hoofdkantoor.

-

Beheer van alle balans en V&W-posten voor verschillende entiteiten, inclusief
de maandelijkse consolidatie van de financials. Verantwoordelijk voor interne
controle en naleving van alle lokale voorschriften.

-

Modellering en prognoserapportage ter ondersteuning van de besluitvorming
over prijswijzigingen, veranderingen in kostenstructuren en effecten van
volatiliteit op het nettoresultaat.

-

Implementatie van KPI-rapportage, het leveren van financiële en operationele
kernstatistieken in geconsolideerd, actiegericht formaat, ter verbetering van
de transparantie wat betreft prestaties voor management en commerciële
teams.

-

Contactpersoon voor externe auditors, belastingautoriteiten, banken en
verzekeringsagenten. Zorgdragen voor tijdige en juiste aanleveringen van alle
vereiste aangiften en informatie.

-

Opzetten van presentaties voor board of directors en presenteren indien
nodig.

-

Succesvolle implementatie van SAP FI/CO/SD/ MM.

-

Initiatie en implementatie van kostenbesparende acties en verhoogde
efficiëntie om winstgevendheid te optimaliseren.

-

Samenwerking met IT Dev en Operations VP om de planning te structureren,
ROI-analyse, kapitaal en financiële processen te verbeteren.

-

Opstellen van contracten en transfer pricing-overeenkomsten voor het nieuw
opgerichte ontwikkelingscentrum in Kiev.

-

Financiële analyse, due diligence en integratie van het geacquireerde
Travelaudience GmbH.

-

Opzetten van project controlling, voor alle fasen van softwareontwikkelingen,
met investeringen van 10M€+.

Fort Dodge Animal Health (divisie van Wyeth Pharmaceuticals) Sept. 1998 – Nov. 2010
03/05-11/10

Director of Finance & Administration
-

Aansturen van de functies boekhouding, controlling, IT, logistiek en
klantenservice.

-

Eindverantwoordelijkheid voor US GAAP en wettelijke rapportage, evenals
SOX-compliance.

-

Bijdragen aan de groeistrategie van de onderneming.

-

Opzetten, analysereen en presenteren van het 3-jarig bedrijfsplan, jaarbudget
en maandelijkse forecast.

-

Ondersteuning van de commerciële afdeling met analyses van klanten, omzet
en winstgevendheid.

-

Opzetten van financiële modellen om de bonus voor medewerkers te
structureren en daarmee de prestaties van de organisatie en individuele
personen efficiënt te matchen.

-

Implementatie van KPI-rapportage, met financiële en operationele
kernstatistieken in geconsolideerd, actiegericht formaat, ter verbetering van
de algemene transparantie.

-

Optimalisatie van bedrijfsprocessen en communicatie op verschillende niveaus
van de organisatie te verbeteren met behulp van CRM-software. Met als
resultaat, meer transparantie en het genereren van incrementele omzet.

-

Initiëren en ontwikkelen van beleid om werkprocessen te verbeteren en
interne controles en SOX-compliance te bevorderen.

03/05-11/10

Winnaar van de Top Performer Award voor Controlling en Business Partner.

Finance Manager Emerging Markets
-

Aansturen van de customer service en supply chain afdelingen.

-

Gedetailleerde prognosemodellen op basis van kernindicatoren, met als
resultaat een hogere nauwkeurigheid van de winstverwachtingen op korte en
lange termijn.

-

Opstellen van ad-hoc analyses om het management en commerciële teams te
adviseren bij het nemen van beslissingen.

-

Analyse van contracten, documenten en financiële verslagen om transfer
pricing compliance te garanderen.

-

Jaarlijkse verbetering van de cashflow met $ 3,5 miljoen door de DSO met 25
dagen te verminderen.

-

Leidende rol in onderhandelingen, beoordeling contractconformiteit, en
prijsanalyses voor distributeurs in meer dan 50 landen.

-

Verlaging van de distributiekosten met 20% door het ontwikkelen en
implementeren van nieuw distributiebeleid en -procedures en introductie van
Vendor Managed Inventory.

09/98-06/99

Financial Analyst EMEA
-

Beoordelen en verbeteren van rapportages.

-

Analyseren en optimaliseren van interne controle.

-

Financiële analyses en advies over budgetbeslissingen ter ondersteuning van
de bedrijfsstrategieën.

-

Actief betrokken bij de implementatie en uitrol van een nieuw transfer pricing
beleid.

Refac BV, September 1996 – June 1998
Financial Analyst
-

Zorgdragen voor tijdige en accurate boekingen, waarbij alle financiële transacties
juist worden weergegeven, met de nadruk op het onderhanden werk.
Analyse en rapportage van voltooide en lopende projecten om het management
en verkoopteam inzicht te verschaffen in winstgevendheid.

Opleiding
09/94-08/96

Masters Degree in Bedrijfseconomie, Financiering, Beleggingen &
Accounting
Rijksuniversiteit Groningen

09/90-06/94

Bachelors degree in Bedrijfseconomie
Hogeschool Utrecht

Overig

IT-vaardigheden:

SAP
JD Edwards
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
Google Analytics
Power BI
Crystal Reports
Pivotal CRM
Hyperion Enterprise
Hyperion Essbase

Talen:

Nederlands - moedertaal
Engels – vloeiend
Duits – goed

Training:

IFRS masterclass - PWC
Getting things done – David Allen
Transfer pricing – Deloitte
Executive Leadership Program - Wyeth

