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•

2022 - heden
Financial Consultant, Clever Business Partners
Voeren van administraties t.b.v. Clever Finance

Opleidingen

2019 - 2021
Financieel administratief medewerker, Pali Group, ’s-Hertogenbosch

2015 – 2018
Master finance
CFA track - Tilburg University

•
•

2011-2015
Bedrijfseconomie
Avans hogeschool, ’s-Hertogenbosch
2004-2011
VWO
2 college Durendael, Oisterwijk
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Nederlands *****
Engels ****
Duits **
Excel / Word *****
Powerpoint ****
Exact Online ****
Navision *****
Business Central ****
JD Edwards ***
Advanced forms ****
SPSS **
Stata **

Voeren van de administraties binnen de Pali Group
Opstellen en beoordelen van maandrapportages

2015 - 2018
Financieel administratief medewerker, Gemeente Tilburg
•
•
•

Crediteurenadministratie
Dagboekverwerking
Afletteren grootboekrekeningen

2014 - 2015
Afstudeerstage Kostenallocatie, Achmea Reinsurance, Tilburg
•

Opstellen van een kostenmethodiek t.b.v. het
boordelen van de winstgevendheid van nieuwe
contracten

2014 - 2015
Stagiair boekhouding & treasury, Gemeente Tilburg

Clever Business
Partners

Toelichting
Clever Business Partners
Huidige opdracht: Administratie en jaarrekeningen
Momenteel ondersteun ik het team van Clever Finance met het voeren van administraties en voorbereiden
van jaarrekeningen.

Pali Group

In mijn periode bij de Pali Group heb ik verschillende rollen vervult. De eerste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met de
verschillende uitvoerende administratieve taken binnen het bedrijf.
Geleidelijk heb ik me meer bezig gehouden met controlerende werkzaamheden. Onder andere was ik verantwoordelijk
voor het opstellen van de maandelijkse resultaten van Pali Logistics. Mochten vanuit de organisatie vragen komen over
de cijfers was ik het eerste aanspreekpunt.
De Pali Group is in 2021 overgestapt van Navison naar Business Central. In deze periode heb ik een inkijkje gekregen in de
achtergrond van een ERP-pakket. Hierdoor is deze overgangsperiode naast uitdagend voor het hele team, tevens een
zeer leerzame en interessante periode geweest.

Gemeente Tilburg
Bij de Gemeente Tilburg heb ik voor het eerste verschillende werkzaamheden binnen een financiële administratie
uitgevoerd. Daarnaast implementeerde de afdeling in deze periode een nieuw digitaal systeem. Dit systeem kon alle
facturen digitaal inlezen en herkennen. In deze periode was het belangrijk dat iedereen binnen het team de overgang
naar volledig digitaal ondersteunde.

Achmea Reinsurance
Tijdens de opdracht bij Achmea Reinsurance hebben we een kostenallocatiemethodiek opgesteld welke de beoordeling
van nieuwe contracten verbeterde. Hiervoor hebben we ten eerste alle kosten in kaart gebracht en toebedeeld aan de
verschillende kostendragers binnen Achmea Reinsurance via de step-down methode. Vervolgens hebben we
geconcludeerd dat de kosten binnen een kostendrager het beste via de direct costing methode aan de contracten
moeten worden doorberekend.

