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CV van Anand 
 

Profiel 

 

Anand is een ambitieus en leergierig persoon, die het als een uitdaging ziet om in een korte tijd impact 
te hebben op een organisatie. Hierbij beperkt hij zich niet alleen tot het vervaardigen van financiële 
rapportages en analyses, maar biedt ook adviezen en actiepunten gericht op waarde creatie voor de 
organisatie. Hij toont het initiatief om over kaders heen te kijken en waar nodig de samenwerking met 
bijv. het management of sales op te zoeken. Naast zijn gedegen vakkennis, zijn een doelgerichte 
communicatie, representativiteit en nieuwsgierigheid kenmerkend voor zijn persoon. 
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Royal FloraHolland      Naaldwijk / Aalsmeer 
 
Functie: Financial Controller       05-2017 – heden 
 
Royal FloraHolland is een conglomeraat van veilingen van snijbloemen en planten. De organisatie is 
in zijn soort de grootste ter wereld en verzorgt ruim 90% van de Nederlandse handel in de 
eerdergenoemde producten. Het bedrijf heeft vijf locaties, 38 veilingklokken, een landelijk 
bemiddelingsbureau en is internationaal actief. 
 
Werkzaamheden: 

 Verantwoordelijk voor P&L rapportages directie- en stafafdelingen 

 Verantwoordelijk voor rapportages en control portfolio vernieuwingsprojecten ‘2020’ 

 (Mede-)verantwoordelijk voor proces- en scopevernieuwingen voor de afdeling Control 

 (Mede-)verantwoordelijk voor SAP-implementatie omtrent optimalisatie en detaillering van 
rapportages 

 Sparringspartner voor business/project controller omtrent coördinatie informatiebehoeften, 
cijferanalyses en afstemming werkwijzen 
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Masters in Finance B.V.  

Opdrachtgever: Renault Nederland N.V.                             Schiphol-Rijk 

 

Functie: Senior Financial Consultant      11-2016 – 04-2017 

 

Renault Nederland is de importeur van de merken Renault en Dacia. Door hun focus op innovatie voor 

de berijder en de inzittenden, staat Renault al vele jaren in de Nederlandse top 3 van personenauto’s 

en bedrijfswagens. 

 

Werkzaamheden:  

 Leiden internal audit project omtrent automatisering van betalingsboekingen 

 Werkkapitaalbeheer (o.b.v. cash conversion cycle) 

 Opstellen bedrijfsbalansdossier inzake maandafsluiting 

 Opstellen werk- en procesbeschrijvingen omtrent risicobeheersing  

 Fungeren als contactpersoon van en zorgdragen voor rapportages CBS 

 Voorbereiden jaarrekening en opleveren audit-werkzaamheden 

 

Aanvullend: 

In deze opdracht heeft Anand nauw samengewerkt met de finance manager en een aantal taken van 

hem overgenomen. Er is hierdoor meer duidelijkheid en grip omtrent het werkkapitaal gerealiseerd, en 

processen in kaart gebracht. Bovendien is het mede door de bijdrage van Anand gelukt, om voor het 

eerst de jaarrekening binnen 3 maanden af te laten tekenen door de auditors.  

 

 

Masters in Finance B.V.  

Opdrachtgever: HZPC Holland B.V.     Joure 

 

Functie: Controller I.A.                               09-2016 – 11-2016 

 

HZPC is een internationaal agricultuur bedrijf dat gespecialiseerd is in de continue-ontwikkeling van 

nieuwe aardappelrassen, waarbij haar R&D-tak het belangrijkste onderdeel vormt.  

 

Werkzaamheden:  

 Reviewen van geconsolideerde jaarrekening 

 Opstellen presentatie jaarcijfers voor directie & hoger management 

 Analyse en onderhoud budgetten 

 Assisteren bij vervaardiging accounting - en control manual  

 Analyse declareergedrag en invulling WKR-regeling  

 Participeren in meetings met sales omtrent marktontwikkeling(-en) 

 

Aanvullend:  

Anand heeft in relatief korte tijd een scala aan taken en opdrachten gedaan bij HZPC. Hierbij werkte 

hij direct samen met de CFO en heeft hij o.a. voor het strategisch management en de 

aandeelhouders, de presentatie en analyse van de jaarcijfers voorbereidt. Bovendien heeft hij een 

waardevol begin gemaakt met de opstelling van een accounting- en control manual, waarbij hij de 

planning, opzet en inrichting van de manuals heeft vormgegeven.  
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Masters in Finance B.V.  

Opdrachtgever: HEMA        Amsterdam 

 

Functie: Senior Financial Analyst      05-2016 – 09-2016 

 

HEMA is een Nederlandse keten van warenhuizen. Het warenhuis kenmerkt zich door het aanbod van 

producten voor dagelijks gebruik en een assortiment dat vrijwel geheel speciaal voor HEMA 

geproduceerd is.  

 

Werkzaamheden:  

 Risico-analyses 

 Analyses (kostprijzen, marges) 

 In kaart brengen van workflows en processen  

 Medeverantwoordelijk voor efficiënte organisatie-indeling en processen 

 Beheer WKR-regeling 

 Medeverantwoordelijk voor maand- en kwartaalafsluiting(-en) 

 Beheer tussenrekeningen 

 

Aanvullend:  

Bij de Hema verving Anand tijdelijk een finance manager van de internationale retail sector. In deze 

tijd heeft hij vrnl. complexe (boekhoudkundige) flows van specifieke product(-groepen) van de nieuwe 

internetwebshop inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt. Hierdoor zijn de analyses voor de webshop 

kwalitatief gestegen. Daarnaast heeft hij van deze flows procesbeschrijvingen gemaakt, waardoor o.a. 

de analyse van tussenrekeningen gestructureerder konden worden uitgevoerd.  

 

 

Van Caem Klerks Groep B.V.      Leiden / Amsterdam 

 
Functie:  Business & Reporting Analyst     11-2014 – 05-2016 
 
De Van Caem Klerks Groep vormt een internationaal handelshuis, gericht op het luxere segment van 
alcoholische dranken, parfum en lifestyle artikelen.  
 

Werkzaamheden: 

 Sparringspartner voor sales omtrent bevredigen informatiebehoeften 

 Sparringspartner inzake optimalisatie management informatiesystemen 

 Opstellen van management en business reports 

 Analyses (o.a. omzet, winsten, cashrotaties, markt- en prijsontwikkelingen) 

 KPI bewaking  

 Project control 

 Cost control 

 Opstellen van externe bankrapportages 

 Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen 

 Verantwoordelijk voor maand- en jaarafsluiting(-en) 

 Verantwoordelijk voor jaarlijkse audit 

 Aansturen van accounting team 

 Back-up voor treasury (o.a. liquiditeitsplanning en analyse dekkingslijst t.b.v. kredietfaciliteit) 
 
Aanvullend: 

Anand heeft bij dit dynamische bedrijf belangrijke ontwikkelingen op zowel financieel, als sociaal-
communicatief vlak ondergaan. In de keiharde zakenwereld (waarin sales stoïcijns haar ‘bonus’-
belang volgt) is hij telkens uitgedaagd om ook andere interne en externe belangen te behartigen, door 
kwalitatieve en waarheidsgetrouwe cijfers te rapporteren. Tevens is hij door de vinger op zere plekken 
te durven leggen (door middel van analyses en presentaties), bekwamer geworden in het voeren van 
vruchtbare discussies en het beargumenteren van standpunten. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winkelketen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warenhuis_(winkel)
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Replay Corus Fashion B.V.     Venetië (Italië) / Amsterdam 

 
Functie:  Financial Controller     09-2012 – 08-2014 
 
Replay is een toonaangevende naam in de fashion-industrie, vanwege de internationale bekendheid 
van hun kenmerkende ‘vintage’ jeans. Het bedrijf wordt geleid vanuit Italië mag zich sinds een aantal 
jaar de trotse (vrijetijds-) kledingsponsor van F.C. Barcelona noemen. 
 

Werkzaamheden: 

 Aansturen van accounting team 

 Verantwoordelijk voor maand- en jaarafsluiting(-en) 

 Verantwoordelijk voor jaarlijkse audit 

 Verantwoordelijk voor IntraStat rapportages 

 Cost control 

 Intercompany-reconciliatie 

 Contactpersoon voor accountants, belastingadviseurs en banken 

 Opstellen budgetten and forecasts 

 Analyses financiële cijfers, markt- en prijsontwikkelingen 

 Participeren in optimaliseren van management informatiesystemen op HQ (Venetië, Italië) 

 Adviseren retail inzake inkoop voorraden 
 
Aanvullend: 

Anand is bij dit bedrijf parttime (4 dagen) gaan werken om zijn master-opleiding te kunnen volgen. 
Ook is hij diverse keren naar het hoofdkantoor in Italië geweest, t.b.v. het testen van management 
informatiesystemen, waar hij in direct contact is geraakt met de directie. Dit contact heeft ervoor 
gezorgd dat zijn takenpakket is uitgebreid, zodat hij op deze manier meer invloed op de business kon 
uitoefenen.  
 

 

ATC Corporate Services (Netherlands) B.V.    Amsterdam 

 
Functie:  Financial Accountant      09-2011 – 08-2012 
 
ATC Corporate Services is een trustbedrijf. Zij heeft als taak om B.V.’s ‘body’ en ‘sub stance’ te 
geven. Hierdoor kunnen concerns belastingtechnisch gunstiger buitenlandse kapitaalstromen 
(winsten), o.a. via Nederland naar het moederland overbrengen. ATC is sinds een aantal jaar 
overgenomen door Intertrust; een trustbedrijf welke beursgenoteerd is. 
 

Werkzaamheden: 

 Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen o.b.v. Dutch-, US-GAAP en IFRS  

 Presenteren van jaarrekeningen aan management en aandeelhouders 

 Verzorgen van boekhouding van diverse internationale entiteiten (B.V.’s, N.V.’s, Stichtingen) 

 Assisteren bij VPB-belastingaangiften 

 Verzorgen van omzetbelastingaangiften 

 Accorderen van (internationale) betalingen 

 Relationship management/netwerken 

 Aansturen junior collega’s 
 
Aanvullend: 

Het formele karakter van de trustpraktijk, bracht het belang van het leggen en onderhouden van 

contacten in de zakelijke wereld naar voren. Anand speelde hier op in, door te investeren in een 

netwerk en van hieruit (sociaal) kapitaal te vergaren. Zo bezocht hij geregeld bedrijfsactiviteiten (sport, 

borrels, lezingen) om zijn contactenkring uit te breiden en zijn communicatieve vaardigheden te 

ontplooien. 
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AOC International (Europe) B.V.      Amsterdam 

 
Functie: GL Accountant                                06-2009 – 08-2011 
 
Als dochteronderneming van Philips, is AOC gemoeid met de distributie en verkoop van tv’s en 
computerschermen onder eigen naam. 
 

Werkzaamheden: 

 Inboeken en opmaken van facturen 

 Debiteuren- en crediteurenbeheer 

 Analyseren aging rapporten klanten en leveranciers 

 Boeken van bankafschriften 

 Reconciliatie van banken 

 Beheer tussenrekeningen 

 Beheer grootboekrekeningen 

 Uitvoeren eindchecks balans en P&L 

 Verzorgen van de omzetbelastingaangiften 

 Verzorgen van (internationale) betalingen 

 Verantwoordelijk voor aanvragen kredietlimiet en kredietchecks van klanten 

 Beheer releasen/blocken goederenstroom aan klanten 

 Aansturen AP en AR-collega 
 
Aanvullend: 

Bij AOC kwam Anand voor het eerst in contact met boekhoudkundige werkzaamheden. Dit pakte hij 
snel op en kwam op gegeven moment als GL Accountant te werken, waar hij andere collega’s mocht 
aansturen.  

 
 

The Royal Bank of Scotland N.V.     Amsterdam 

 
Functie:  Credit & Loan Operations Officer    06-2008 – 05-2009 
 
De RBS is een bank met Schotse wortels, welke in 2007 deel uitmaakte van een consortium van 
banken die de ABN Amro overnamen.  
 

Werkzaamheden: 

 Administratieve afhandeling van deals in intra-bancaire leningen 

 Participeren in conference calls met internationale banken 

 Opstellen interest-sheets aangaande leningen en diverse kredietfaciliteiten 

 Opstellen van manuals omtrent RBS-banksoftwareprogramma’s  

 Presentatie van manuals omtrent gebruik van RBS-banksoftwareprogramma’s 

 Participeren in meetings met treasury en risk management 

 Diverse administratieve taken 

                 
Aanvullend: 

Anand kwam in een roerige tijd te werken bij de RBS, gekenmerkt door een integratie/migratie proces. 
Hij had naast administratieve taken, een zeer belangrijke taak om ex-ABN medewerkers te leren 
werken met RBS-banksoftwareprogramma’s. Deze verandering vormde samen met de onzekere 
omgeving een uitdaging voor hem om dit te bewerkstelligen. Het resultaat was dat relatief snel, de 
afdeling bekwaam was om te werken met de nieuwe software. Uiteindelijk is vanuit het toenmalige 
hoofdkantoor in Londen besloten dat de afdeling werd geoutsourcet naar Polen. 
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Opleidingen 

 

 Post-HBO Project Control. Diploma behaald in 2017. 
 

 Master of Science in Accounting & Control. Diploma behaald in 2014 
 

 Bachelor of Science in Economics & Business Admin. Diploma behaald in 2008.  
 

 VWO-Atheneum. Diploma behaald in 2003. 

 

Skills & Expertise 

 

 Management rapportages 

 Financial accounting (geconsolideerde jaarrekeningen) 

 Business Analyse 

 Communicatie met interne/externe partijen 

 Beschrijven en optimaliseren van organisatie processen en procedures 

 

Competenties 

 

 Analytisch 

 Slag- en besluitvaardig  

 Flexibel/Adaptief 

 Gecommitteerd 

 Persuasief 

 Sociaal communicatief vaardig 

 Teamplayer 

 

Automatiseringskennis 

 

 Accountview 

 Business Intelligence 

 Exact voor Windows 

 Excel 

 GRETL 

 Lotus Notes 

 Lucanet 

 Millogic 

 MS Office 

 Navision 

 Onguard 

 PowerPoint 

 Qlikview 

 SAP Fico 

 SPSS 

 STATA 

 XL-Reporting 
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Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Uitstekend in woord en geschrift 

 Hindi. Uitstekend in woord 

 Duits. Redelijk in woord en geschrift 

 Frans. Redelijk in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:     Anand    

Woonplaats:    Amsterdam   

Geboortedatum:   26 februari 1984   
Hobby’s:    voetbal, tennis, squash, dansen, koken, reizen   
 
 

 


