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Vaardigheden 

x Exact Globe / Exact Financial 
/Exact Online / Navision 13  / 
Unit4  / Accountview / 
Snelstart / Afas / Gripp / 

x Xgram / Ridder IQ 
x Bascone / Scansys 
x MS Office met name Excel  
x Bexio 
x Nmbrs / Exact salaris 

/Loondossier 
 

Nevenactiviteiten  & 
vrije tijd 

 
x Praktijk inTzicht  Opstellingen 

en Voice Dialogue 
x Musical optredens 
x Varen 
x Wandelen 

 

 PROFIEL 
 
Tijdelijke personele onderbezetting, achterstand, nieuwe projecten of behoefte aan 
een andere kijk op processen?  Een financiële administratie optimaliseer ik 
deskundig en zelfstandig, afgestemd op uw bedrijfscultuur. Nieuwsgierigheid en 
drang naar efficiency zijn mijn drive om proactief (ver)nieuwe processen te 
introduceren.  Ik ben betrokken en open en ontmoet u graag voor een 
kennismaking.  

 WERKERVARING 
 

Financieel medewerkster| Stichting De Veenfabriek | januari 2022 ʹ heden 
+ Financiële administratie, cashflow,  grootboekcontrole, financiële afwikkeling  
    voorstellingen inclusief rapportages, arbeidsovereenkomsten en voorbereiden  
    salarisadministratie. 
 
Administrateur | CHL Netherlands BV   Katwijk | jan 2021 ʹ jan 2022 
+ Financiële administratie, orderverwerking, crediteurenadministratie ,betalingen,  
     cashflow,  grootboekcontrole, maandrapportages bijwerken en ontwikkelen,  
     btw aangiften,  voorbereiden salarisadministratie, HR 
 
Administrateur | Kon. Joh Enschedé BV   Haarlem | juli 2020 ʹ dec 2020  
+ Financiële (maand) rapportages , btw aangiften, grootboekcontrole,  projectcontrole 
 
Assistant controller | Mavom BV -  Alphen ad Rijn | dec 2019 ʹ juni 2020 
+ Jaarwerk, maandrapportages, aansluitingen, btw aangiften, grootboekcontrole.  
 
Finance medewerkster |Bureau BlauwGeel BV Utrecht |  juli 2019 ʹ  dec 2019 
+  Crediteuren- en debiteurenadministratie, betalingen, cashflow,     
    grootboekcontrole,  maandrapportage en begroting  
 
Administrateur | Bureau Zuidema BV Leusden | feb 2019 - juni 2019  
+  Crediteurenadministratie, grootboekcontrole, omzetbelastingaangiften, (periodieke) 
     rapportages, begeleiding stagiere 
 
Financial controller | Dataflex Int. BV Krimpen ad IJssel | aug 2018 - dec 2018 
+ Controle grootboek, internationale omzetbelastingaangiften, (periodieke)  
      rapportages, budget(controle),  salarisadministratie, HR 
 
Finance medewerkster |Exodus Nederland Leiden|  jan 2018 - juli 2018 
+  Administratie voeren, voorbereiden jaarrapportage, stroomlijnen van interne 
    Verslaglegging 
 
Boekhouder  |DL Flowers BV Rijnsburg|  mei 2019 ʹ  heden 
Zelfstandige ondernemer | Irma+ Interim Boekhouder |  sept 2017 - heden       
 
Administrateur| RVE Plantenhandel BV Rijnsburg | maart 1999 - juli 2017  
Boekhouder | van Ruiten & Kreyger BV Oude Wetering | 1994 - 1999 
Assistent accountant |Stolp Accountantsknt Roelofarendsveen| 1988 ʹ 1994 


