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WERKERVARING
Februari 2007 - Heden: Financial Consultant
EFG-consultancy Zelfstandig gevestigd als financieel consultant en interim manager.










April 2012 – November 2012: Assistent group controller Bob Mobile Amsterdam. Implementatie van een
consolidatie pakket voor alle business groups (Lucanet). Samenstellen van de Holding rapportages. Inrichten van
nieuwe administraties. Bob Mobile is producent en leverancier van toepassingen voor mobiele telefoons,
waaronder spellen en SMS service diensten.
September 2011 - December 2011: Financial Consultant FrieslandCampina, Businessgroup Ingredients. SAP
migratie project voor een aantal bedrijfsonderdelen. Migratie van de volledige vaste activa administratie naar een
nieuwe levensduur. Project zelfstandig uitgevoerd, inclusief projectmanagement, testen en het opstellen van
documentatie.
Oktober 2010 – Augustus 2011: Project Consultant bij Sara Lee International, Utrecht. Binnen een projectteam
verantwoordelijk voor een wereldwijde SAP implementatie. Sara Lee is producent van dranken, vleeswaren en
bakkerij producten..
Februari 2008 – Juli 2010 : Financial Consultant FrieslandCampina. Verantwoordelijk voor de consolidatie en
rapportage van de wereldwijde administratie. Mede verantwoordelijk voor de IFRS introductie binnen DMV
Campina voorafgaande aan de fusie. Verbteren managementrapportages vanuit SAP en Hyperion (HFM).
Inrichten nieuwe consolidatie rapportage omgeving na de fusie.
November 2007 – Februari 2008 : Financial Controler Dalsa te Eindhoven. Verantwoordelijk voor het aansturen
van de financiële administratie, de jaarafsluiting en financiële rapportages naar de Canadese moeder.
Meegeholpen aan een nieuw transfer pricing model en een nieuw kostprijsmodel.
Februari 2007- Oktober 2007: Financial Controller LXE Nederland te Utrecht. Onder andere verantwoordelijk
voor het aansturen van de financiële administratie (4 personen) en de rapportages aan het management van LXE in
Nederland en de Verenigde Staten. Betrokken bij de overgang van LXE van Exact naar Oracle.
LXE is een leverancier van mobiele datacom apparatuur, is genoteerd aan de NYSE, rapporteert volgens US
GAAP en is SOX compliant.

Juli 2006 – Februari 2007: Financial Controller
Vleeshandel Hilckmann, Nijmegen.
Verantwoordelijk voor alle financiële activiteiten van het bedrijf. Omzet : 180 Miljoen Euro.






Lid Management team;
Inrichting van de voor het bedrijf nieuwe functie van controller;
Implementatie van kredietverzekering;
Verbetering van financiële rapportages en management rapportages;

December 2000 – Juli 2006: Senior Financial Consultant
Control Finance, Amsterdam
Financiële consultancy opdrachten bij verschillende opdrachtgevers. Voorbeelden van uitgevoerde werkzaamheden:







Opstellen van een geconsolideerde jaarrekening voor een internationaal datacom bedrijf.
Inrichting van de financiële administratie voor een nieuw opgerichte creditcards divisie van een groot zakelijke
bank;
Ontwikkeling van een performance management systeem voor een grote zakelijke bank;
Projectleider van een financieel team bij een autolease maatschappij. Verantwoordelijk voor het wegwerken van
achterstanden in de administratie, ontstaan door fusies en systeem integraties;
Interim management opdrachten binnen de finance afdelingen van onder andere een grote bank voor consumptief
krediet, een distributeur van hard- en software, en een onderzoeksinstituut voor alcohol en drugs;
Systeemimplementaties bij verschillende klanten waaronder ERP systemen, contractmanagement systemen en
voorraadadministraties;

September 1996 - December 2000: Financial Controller
Versatel, Amsterdam Zuidoost
Verantwoordelijk voor de financiële activiteiten van Versatel Telecom in Nederland. Totale omzet van circa 60 Miljoen
Euro:






Lid Management team Versatel Nederland;
Direct leidinggevend aan 10 personen;
Eindverantwoordelijk voor de grootboekadministratie, de facturatie, billing, credit control, management
rapportage, financiële verslaglegging;
Betrokken bij beursintroductie (IPO) Versatel.
Begeleiding overname SVIANED door Versatel Telecom.

Juni 1992 - September 1996: Hoofd Bedrijfsbureau
TNO, Rijswijk (ZH)
Als leidinggevende verantwoordelijk voor de financiële begeleiding van alle projecten van een instituut voor
defensieonderzoek.





Direct leidinggevend aan 3 personen;
Verantwoordelijk voor de projectbegeleiding;
Verantwoordelijk voor de management rapportage;
Ontwikkeling van management informatiesystemen.

Februari 1991 - Juni 1992: Wetenschappelijk medewerker
Rijks Universiteit, Groningen
Als medewerker van een projectteam betrokken bij een organisatieonderzoek en organisatieadvies voor de ABN Amro
bank, de gemeentepolitie Amsterdam en PTT Telecom

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
Opleidingen
1996-2000:

Postdoctorale opleiding, Certified Management Accountant (CMA)
Vrije universiteit, Amsterdam

1985-1991:

Bedrijfeconomie
Rijks Universiteit Groningen

1979-1985:

VWO
Leeuwarden






Lid van het Institute of Management Accountants (IMA)
Prince 2 Foundation – Oktober 2010
Prince 2 Practitioner – Juli 2012
SAP CO training – November 2010

PC-vaardigheden



Volledig bekend met: Excel, Word, PowerPoint en Access .
Zeer vertrouwd met administratieve software pakketten als: Exact, SAP, Navision, Oracle, FIS, Baan en Hyperion

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE





45 jaar oud, samenwonend, 1 kind;
Gemotiveerd en nauwgezet;
Sportief (hockey en hardlopen);
Hobby’s: pianospelen, lezen, koken en reizen.

