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CV van Arno 

 

Profiel 

 

Met de keuze zijn loopbaan bij Masters in Finance te vervolgen, wil Arno zijn kennis van diverse 

bedrijfstakken verbreden en in zichzelf investeren. Arno is een stabiele en betrouwbare kracht die zijn 

doelen verwezenlijkt door zijn inzet, enthousiasme en positieve houding. Zijn eerlijke en open 

persoonlijkheid zorgt ervoor dat hij zich snel settelt in een nieuwe omgeving en de uitdaging graag 

aangaat.  

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Mattel Inc.       Amstelveen 

 

Functie: Grootboekbeheerder       05-2016 – heden 

 

De bedrijven die allemaal onder de vlag van Mattel opereren, zijn samen de wereldwijde marktleider op 
het gebied van ontwerpen, fabriceren en adverteren van speelgoed artikelen en familie producten. 
Enkele bekende merken in Mattels’ portfolio zijn Barbie, Hot Wheels, Monster High, American Girl, 
Thomas & Friends and Fisher Price. Met het hoofdkantoor in El Segundo, Californië hebben zij ongeveer 
30.000 werknemers in ruim 40 landen en worden de producten in meer dan 150 landen verkocht.  
 
Werkzaamheden:  

 Opstellen balansspecificaties 

 Beheersing afsluiting van BU 

 Hyperion / HFM reporting 

 Intercompany rapportage 
 
Aanvullend: 

Mattel International BV te Amstelveen is een Shared Service Centrum voor Europa. Door een 
reorganisatie zullen echter de activiteiten hier grotendeels verplaatst worden naar India. Genpact is 
hierbij als outsourcende partij aangenomen om debiteuren en –crediteurenbeheer over te nemen. Ook 
het GL team waar Arno onderdeel van is, zal haar werkzaamheden grotendeels moeten overdragen. 
Dit had als resultaat dat Arno medewerkers van Genpact moest trainen voor zijn werkzaamheden.  
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Van Lanschot Bankiers      Amsterdam 

 

Functie: Medewerker Accounting      04-2016 – 05-2016 

 

Als de oudste onafhankelijke private bank van Nederland is Van Lanschot Bankiers een 
gespecialiseerde vermogens beheerder, waarbij zij zich richten op vermogende particulieren, 
ondernemers en familiebedrijven.  Samen met het in 2007 overgenomen Kempen & Co, leveren zij 
diensten op gebied van Merchant Banking, Asset Management, Corporate Banking en Private Banking. 
 
Werkzaamheden:  

 Opstellen balansdossiers 

 Opstellen jaarrekeningen deelnemingen 
 
Aanvullend: 

Door de verkoop van de aandelen die verzekeraar Delta Lloyd in handen heeft (30,5% belang), diende 
Van Lanschot een prospectus op te stellen. Dit heeft geleid tot een piek in de werkbelasting op de 
financiële afdelingen van Van Lanschot. Om dit op te vangen hebben ze Arno ingehuurd om een deel 
van de balansspecificaties op te stellen. In de overgebleven tijd heeft Arno zich bezig gehouden met het 
opstellen van de jaarrekeningen van enkele deelnemingen. 
 
 
Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Het Spaarne Gasthuis      Hoofddorp 

 

Functie: Medewerker Financiële Administratie     02-2016 – 03-2016 

 

Het Spaarne Gasthuis is een zorginstelling die is ontstaan in 2014 na de bestuurlijke fusie tussen het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Deze samenvoeging heeft 
geleid tot een organisatie indeling waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen advies en services. 
Jaarlijks worden er gemiddeld 40.000 patiënten behandeld en zijn er ongeveer 3000 mensen werkzaam, 
naast een team medische specialisten van ruim 300. 
 
Werkzaamheden:  

 Jaarrekening Spaarne Gasthuis 2015 
 
Aanvullend: 

Voor deze opdracht werd Arno gevraagd om de opstelling van de jaarrekening zo eenvoudig en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Na de fusie diende er een correcte afstemming te worden gemaakt voor alle 
grootboekrekeningschema’s per entiteit. Door het koppelen van de grootboekrekening aan de 
verdichtingen in de jaarrekening moest de consolidatie eenvoudig vormgegeven kunnen worden. 
Daarnaast diende de geconsolideerde en enkelvoudige verloopstaten van vaste activa te worden 
opgesteld, waarbij op een inzichtelijke wijze de aansluiting tussen het grootboek en de vaste activastaat 
in beeld moest worden gebracht. 
 
 
 
  



 

Masters in Finance ∙ Schiekade 45 ∙ 3033 BC ∙ Rotterdam ∙ 088 64 32 008 

Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Genpact BV       Wormerveer 

 

Functie: Assistant Finance Manager      08-2015 – 01-2016 

 

Genpact is een wereldwijde marktleider op het gebied van Business Process Outsourcing. Zij zijn onder 
andere specialist op het gebied van digital re-engineering, waarbij ze werken volgens de wetten van 
Lean Six Sigma. Daarnaast nemen zij werkzaamheden uit handen van organisaties die bepaalde 
functies willen uitbesteden, waaronder administraties of HR taken. 
 
Werkzaamheden:  

 Ondersteunende activiteiten jaarwerk 

 Opboeking loonjournaalpost en bijbehorende accruals 

 Opstellen van balansspecificaties 

 Opstellen auditpacks en tax packs 

 BTW aangifte 
 

Aanvullend: 

Arno heeft tijdens zijn opdracht de migratie van Oracle i11 naar Oracle R12 voor zijn werkgebied 
moeten voltooien.  
 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Bindinc.        Hilversum 

 

Functie: Grootboekbeheerder       01-2014 – 08-2015 

 

Bindinc is de uitgever van diverse programmabladen, waaronder de Mikrogids en Televizier. Zij 

onderscheiden zich als specialist in relatiemedia. Bindincs’ redactionele formules zijn een belangrijk 

middel voor hun klanten, om de relatie met diens leden en donateurs te versterken. 

 

Werkzaamheden:  

 Opstellen van de jaarrekening voor Bindinc en haar dochterondernemingen 

 Samenstellen van het balansdossier 

 Verzorgen van diverse aangiften (o.a. BTW en CBS) 

 Opstellen van balansspecificaties 

 Ondersteunende rol bij het stroomlijnen van processen 

 Samenstellen van procesbeschrijving 
 

Aanvullend: 

Arno heeft tijdens de accountantscontrole voorzien in onderbouwing en ondersteuning van het 

accountantsteam en zijn teamleden. Vanaf februari 2015 diende Arno de verantwoordelijkheden van de 

grootboekbeheerder geheel over te nemen. Waarbij hij ook meer een sturende functie kreeg. Daarnaast 

kreeg Arno meer ad hoc opdrachten die voortkwamen uit wensen van het management. 
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WorldPay Ltd.        Bunnik 

 

Functies: Assistant Finance Manager     02-2010 – 09-2013 

 

WorldPay is een internationale payment service provider, die online betalingen mogelijk maken voor 

bedrijven die hun producten of diensten online willen verkopen. Voorbeelden van online betaalmethoden 

zijn creditcards, e-wallets en Ideal. In meer dan 40 landen bieden zij meer dan 75 verschillende 

betaalmethoden aan in 120 verschillende valuta. 

 

Werkzaamheden: 

 Balans reconciliaties 

 Opstellen financiële rapportages 

 Database analyses 

 Maandelijks cash flow rapport 

 BTW aangiften (NL, ES, FR) 

 Verwerken facturen, declaraties (NL, ES, FR) 
 

Aanvullend: 

Sturende en corrigerende rol bij migratie van Exact naar Oracle. Aankaarten en oplossen problemen 
voor de modulen: Fixed Assets, Cash Management, Accounts Payable en General Ledger. Arno is 3 
maanden in Manchester geweest voor het ondersteunen van het Financial Control en Accounts Payable 
team teneinde processtromen in Oracle in kaart te brengen en desgewenst te optimaliseren. 
 
 

VvAA         Utrecht 
 
Functie: Medewerker verslaglegging & control    04-2009 – 01-2010 
 
VvAA is een financiële dienstverlener van en vóór professionals in de gezondheidszorg. De ruim 800 

medewerkers vormen samen o.a. een verzekeraar, een bank, een accountskantoor en een 

pensioenbeheerder. 

 

Werkzaamheden: 

 Samenstellen jaarverslag 

 Kwartaalafsluiting ( opleveren van balans en W&V ) 

 Samenstellen DNB kwartaalrapportage 

 Opstellen jaarbudget 

 Maandelijkse kostenrapportage 

 Ad hoc rapportages aan directie 
 
 
Littelfuse          Utrecht 

 

Functie: Financial Analyst      11-2006 – 03-2009 

 
Littelfuse is een Amerikaans beursgenoteerde producent van elektrische componenten. Met vestigingen 
in o.a. China, Brazilië en Duitsland zijn zij één van de belangrijkste spelers in de wereld van elektrische 
componenten, zoals zekeringen en transistoren. 
 
Werkzaamheden: 

 Verwerken facturen, declaraties 

 Balans reconciliaties 

 Opstellen financiële rapportages 

 Opstellen financial reporting packs 

 Aangifte maandelijkse BTW 

 Aangifte Intra Communautaire Leveringen 
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Steenhof & Dinkgreve Accountants       Weesp 

 

Functie: Assistent accountant      09-2003 – 04-2004 

 
Steenhof en Dinkgreve Accountants is inmiddels omgedoopt tot JAN Accountants. Zij zijn een 
accountant- en belasting advies kantoor bestaande uit circa 50 medewerkers. Ze hebben voornamelijk 
de focus op bedrijven uit het MKB segment. 
 
Werkzaamheden: 

 Controle van jaarrekeningen 

 Inboeken bankboek, facturen 

 Aangifte omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting  

 

Opleidingen 

 

 Bedrijfseconomie HBO op Hogeschool Utrecht, diploma behaald in juni 2007.  
 

 VWO  op het ROC college in Utrecht, diploma behaald in 2001. 

 

Cursussen 

 

 BTW in de Praktijk in 2008 

 Excel voor Professionals: Formules & Functies in 2007 

 Intra Communautaire Leveringen in 2007 

 

Skills & Expertise 

 

 Management rapportages 

 Business Analyse 

 Budgetteringsproces 

 Forecast process 

 Inrichten en implementeren van financiële processen o.a. Oracle 

 Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

 Accounting 

 

Competenties 

 

 Sociaal  

 Teamplayer maar ook zelfstandig 

 Resultaat- en prestatiegericht 

 Betrokkenheid 

 Collegialiteit 

 Flexibel 

 Betrouwbaar 

 Analytisch 
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Automatiseringskennis 

 

 MS Office 

 SAP FI/CO 

 Exact voor Windows 

 Exact Globe 

 Exact Financials 

 Oracle 

 Sage 

 HUP Finance 

 Coda 12 

 Unit4 Audition 

 Hyperion 

 HFM 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Arno 

Woonplaats:   Utrecht 

Geboortedatum:   18 april 1981 
Hobby’s:   Squashen, muziek en voetbal 
 


