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CV van Arnold 
 

Profiel 

 

 
Arnold is een doelgerichte financial die mede dankzij zijn communicatieve vaardigheden en 
inzicht makkelijk beweegt binnen organisaties ongeacht de omgeving of situatie. Met een 
gezonde portie ambitie en leergierigheid haalt hij zijn voldoening uit het succesvol behalen van 
uitdagende doelen en het opdoen van nieuwe kennis en contacten. Met zijn hands-on mentaliteit 
heeft hij de afgelopen jaren brede financiële ervaring opgedaan in de productie industrie, handel 
en ook zorg. Binnen deze branches heeft hij, businesscontroller, hoofd boekhouding en ook tax 
en treasury gerelateerde rollen vervuld. Op de korte termijn wil hij zijn ervaring verbreden en 
verdiepen door bij meerdere bedrijven opdrachten te vervullen. Als lange termijn ambitie heeft hij 
het doel om als financieel eindverantwoordelijke een organisatie aan te sturen. 
 

Werkervaringen 

 

Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: KPN  .    Den-Haag 
 
Functie: (Werkkapitaal) Controller    01-06-2017 - heden 
 
KPN (voluit Koninklijke PTT Nederland N.V.) is leverancier van telecommunicatie- en ICT-
diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke 
klanten verzorgt KPN complete telecommunicatie- en ICT-oplossingen. 
 
Werkzaamheden 

• Analyse en rapportage van werkkapitaal voor zakelijke en consumenten tak; 

• Forecasting op korte en lange termijn; 

• Optimalisaties signaleren en implementeren; 

• Intern netwerk bouwen en onderhouden t.b.v. werkkapitaal sturing; 
 
Vanaf 12-2017 Financial controller New Business 

• Verantwoordelijk voor juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële cijfers van het 
onderdeel New Business. 

 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Castle Craig Nederland B.V.   Den-Haag 
 
Functie: Controller      01-01-2017 – 01-06-2017 
 
Castle Craig Nederland biedt behandelingen voor alcohol- en drugsverslavingen en bijkomende 
problematiek. Het behandelaanbod bestaat uit ambulante behandelingen in Den Haag, 
Amsterdam en Rotterdam. Klinische behandeling wordt aangeboden zowel in Schotland als in 
Ierland  in de verslavingsklinieken  Castle Craig Hospital en Smarmore Castle. 
 
Werkzaamheden 

• Business control introduceren in de organisatie; 

• Sparringpartner / adviseur van de directie; 

• Informatievoorziening naar een hoger niveau tillen; 

• Adviseren en participeren in de verkoop naar zorgverzekeraars. 
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Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Parnassia Zorgholding B.V.   Den-Haag 
 
Functie: Financieel adviseur     26-5-2016 – 31-12-2016 
 
De Parnassia groep is de grootste GGZ aanbieder van Nederland. Met een wijd pallet aan 
diensten bediend zij patiënten door heel Nederland. Een van de patiënt groepen valt onder de 
financiering van de WMO. Sinds 1-1-2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de 
financiering hiervan. Deze transitie heeft een grote impact op de backoffice processen binnen de 
Parnassia Groep.  
 
Werkzaamheden 

• Opzetten debiteurenbeheer; 

• Professionaliseren informatievoorziening; 

• Backoffice processen binnen het Service Centrum in kaart brengen, analyseren en 
verbeteringen doorvoeren; 

• Verbindingen bouwen tussen backoffice en frontoffice. 
 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: De Viersprong      Halsteren 
 
Functie: Business Controller      02-2015 – 26-05-2016 
 
De Viersprong is een derdelijns GGZ instelling met locaties in Halsteren, Bergen op Zoom, 
Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch.  
 
Werkzaamheden: 

• Adviseren van management van de locaties Rotterdam, Den-Bosch en Bergen op Zoom. 

• Financieel adviseur voor het verkoopteam jeugd; 

• Treasury werkzaamheden op gebied van analyse en werkkapitaalbeheer;  

• Richting geven aan en begeleiden van de administratieve organisatie omtrent nieuwe 
jeugdcontracten alsmede contactpersoon voor gemeente klanten; 

• Diverse andere werkzaamheden in het kader van het financieel gezond maken van de 
Viersprong en de verkenning van een strategische samenwerking met een andere 
instelling. 

 
Aanvullend: 
De wijzigingen in de gezondheidszorg hebben grote financiële gevolgen voor ggz-instellingen, 
waaronder De Viersprong. De Viersprong heeft over 2013 en 2014 verlies geleden, waardoor het 
eigen vermogen is aangetast. Arnold is als Business controller ingezet om mede De Viersprong 
weer financieel gezond te krijgen. 
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Detachering 
Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V.     Boxmeer 
 
Functie: Assistant Tax Controller / VAT manager    10-2013 – 01-2015 
 
Nutreco is een beursgenoteerde (NYSE Euronext, Amsterdam) wereldleider op het gebied van 
vis en dierenvoeding met bedrijven over de hele wereld. Met een omzet van meer dan 5 miljard 
en 10.000 werknemers in 30 landen is zij een speler van formaat. Nutreco Nederland B.V. is de 
holdingmaatschappij waarin o.a. staffuncties van Nutreco georganiseerd zijn. 
 
Werkzaamheden: 

• In nauwe samenwerking met de Tax controller BTW compliance waarborgen binnen een 
Nutreco breed verbeterprogramma; 

• Controllers, management en operationele afdelingen opleiden op het gebied van BTW; 

• Dochterondernemingen adviseren op het gebied van BTW; 

• Dochterondernemingen assisteren bij het verzorgen van BTW aangiften in diverse 
Europese landen; 

• Verzekeren en controleren dat er aansluiting is tussen de boekhouding en de BTW 
aangiften; 

• Relaties bouwen en onderhouden tussen de verschillende stakeholders binnen Nutreco 
en de Tax department; 

• Nutreco vertegenwoordigen bij de diverse fiscale instanties en relaties in Europa; 

• Analyseren financiële impact BTW beslissingen; 

• Gedurende 6 maanden aansturen van 1 FTE. 
 
 
Detachering 
Opdrachtgever: Trouw Nutrition Hifeed B.V.    Boxmeer 
 
Functie: Assistant Business Controller     4-2013 - 9-2013 
 
Trouw Nutrition Hifeed B.V. is een dochtermaatschappij van Nutreco. Hifeed is de trading 
maatschappij die Nutreco vertegenwoordigt in de landen waar zij geen eigen bedrijven heeft.  
 
Werkzaamheden: 

• Beschrijven van processen omtrent verwerking van BTW, exportdocumentatie en 
facturatie; 

• Volledige analyse van de onderneming op het gebied van BTW en stromen waar nodig 
aanpassen en fouten corrigeren; 

• Opstelen plan van eisen voor aanpassingen in het ERP pakket; 

• In samenwerking met een M3 consultant ERP pakket aanpassen naar de eisen en 
mogelijkheden van de onderneming. Coördinerende rol tussen de verschillende 
disciplines; 

• In samenwerking met de financieel manager en Tax controller beleid opstellen op het 
gebied van BTW en facturatie. 

• Controle en afronding van maandafsluiting Belgische dochteronderneming; 

• Diverse financiële analyses en creëren van financiële rapporten; 
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Detachering 
Opdrachtgever: Hendrix N.V.      Antwerpen (België)  
 
Functie: Hoofd Boekhouding      10-2012 - 3-2013 
 

Hendrix N.V. is een dochteronderneming van Nutreco met een productielocatie in Antwerpen 
België. Deze locatie werd december 2012 gesloten.  
 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk voor de financiële administratie; 

• Verzorgen maandafsluiting, aangiften BTW, Intrastat, IC listing 

• Zelfstandig verzorgen jaarafsluiting (IFRS) en in samenwerking met accountant de 
jaarrekening volgens Belgium GAAP 

• Begeleiden jaarrekening controle, aanspreekpunt voor de externe accountant 

• Zorg dragen voor continuïteit in de laatste maanden en controle op financiële 
rapportages en betalingen; 

• Afwikkelen ontslagprocedure werknemers; 

• Afwikkelen contracten opex leveranciers; 

• Analyse douane/BTW issues en afwikkelen in samenwerking met Tax Controller van 
Nutreco; 

 
 
 
Detachering 
Opdrachtgever: WE International B.V.     Breda 
 
Functie: Finance Specialist / Cash Manager    11-2011 - 4-2012 
 
WE International is een holdingmaatschappij van een aantal verschillende mode merken en 
winkelketens die voornamelijk in Europa opereren. De meest bekende zijn de winkelketens WE, 
O’ Neill (ook groothandel), Van Gils en Setpoint. De holding had net een Treasurer aangenomen 
en deze had hulp nodig bij het opzetten van de afdeling. 
 
Werkzaamheden: 

• Analyseren van cashflows en aanbevelingen formuleren in een plan van aanpak; 

• Cashflows optimaliseren; 

• Bankenstructuur optimaliseren, nieuwe relaties opbouwen en andere weer afbouwen; 

• Nieuw electronic banking systeem geïntroduceerd en implementatie gecoördineerd voor 
de groep; 

• Treasury processen opzetten en borgen binnen de groep; 

• Treasury community creëren en groepsbrede samenwerking opzetten; 

• Treasury afdeling introduceren en representeren binnen de groep; 

• Treasury administraties bij de verschillende dochters opschonen en onderbrengen 
binnen de holding; 

• Aanspreekpunt voor interne klanten en banken op het gebied van cash management. 
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Detachering 
Opdrachtgever: ExxonMobil      Breda  
 
Functie: Middle Office Analyst      1-2011 - 10-2011 
 
ExxonMobil is een Amerikaanse oliegigant met het hoofdkantoor in Texas USA.  Met een omzet 
van meer dan 400mld en tienduizenden werknemers over heel de wereld. In Breda is een van 
haar drie global treasurycenters georganiseerd verantwoordelijk voor treasury operaties in het 
EMEA gebied. 
 
Werkzaamheden: 

• Controleren van Treasury transacties; 

• Begeleiden van het openen en sluiten van bankrekeningen; 

• Contactpersoon voor de banken en dochterondernemingen; 

• Opstellen en onderhouden van mandaten en bevoegdheden; 

• Opstellen en administreren van diverse contracten tussen de ExxonMobil Inhouse Bank 
en dochtermaatschappijen. 

 
 
 
Havenbedrijf Rotterdam N.V.      Rotterdam 
 
Functie: Financial Trainee      6-2009 – 9-2010 
 
Het havenbedrijf is de havenautoriteit van Rotterdam en ontwikkelt en exploiteert de haven van 
Rotterdam. Het havenbedrijf is een NV met de staat en gemeente als enige aandeelhouders en 
heeft een omzet van ongeveer een half miljard euro en meer dan duizend werknemers. 
 

Tijdens mijn traineeship heb ik de volgende werkzaamheden verricht: 
 
Treasury & corporate finance: 

• Assisteren bij het ontwikkelen van Treasury beleid; 

• Diverse analyses op gebied van cash flows, ratio ontwikkeling en hedging behoefte; 

• Opzetten van cash flow model voor de afdeling contractbeheer; 

• Geassisteerd bij het bouwen van financieel economisch model voor HbR; 

• Verantwoordelijk voor de juistheid van de vreemd vermogen module in het financieel 
economisch model van HbR. 

 
Financial Control : 

• Opzetten COSO I control framework voor de afdeling treasury in samenwerking met de 
Treasurer  

• Opstellen van voortgangsrapportages van projecten; 

• Diverse analyses en ad-hoc rapportages. 
 
Project Control (gedetacheerd via afdeling Financial Control): 

• Projectcontroller bij een ICT project van het Havenbedrijf. 

• Opzetten van financieel administratieve structuur; 

• Financiële rapportages opstellen voor de directie; 

• Monitoren van voortgang t.o.v. budgetuitputting; 

• Adviseren van projectmanagement betreffende de financiële status van het project; 

• Opstellen financiële paragraaf business case. 
 
Contractbeheer: 

• Analyseren van garanties in contracten; 

• Adviesrapport opgesteld betreffende garanties in contracten. 

• Financiële consequenties huidige afspraken, advies richting toekomstige afspraken; 

• Kwaliteit van garanties, advies richting toekomstige afspraken. 
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Barco Marine equipment B.V.    Numansdorp, Nederland 
Administratief medewerker    Juni 2002 – Juni 2003 
 
Administratiekantoor van der Stoep    Numansdorp, Nederland 
Administratief medewerker    Februari 2002 – Juni 2002 
 

 

Opleidingen 

 

• Master of Science in Management - Nyenrode Business Universiteit 
Diploma behaald in 2009 
Afstudeerrichting: Financial management; 
Winnaar studiebeurs t.w.v.€ 10.000; 
Thesis subject: Impact of corporate tax on enterprise valuation. 
Penningmeester van de Bookshop 2008 
Vicevoorzitter  Campuskrant 
Commissaris foto commissie 
 

• Bachelor in communication - Hogeschool Inholland – Diploma behaald in 2007 
Judson University (USA), uitwisselingsstudent aug 2005 – dec 2005 
Finalist PR van Hulzenprijs 
 

• Bachelor commerciële economie – Ichthus Hogeschool, niet afgerond 2000-2002 
 

Cursussen 

 

• Workshop IT control (2014) 

• Masterclass “Innovation control” (2014) 

• Masterclass “SEPA” (2012) 

• 3 daagse Cursus IFRS (2011) 

• Prince2 Foundation (2010) 

• Excel 2007 voor financieel managers (2009) 

• SAP introductie training & SAP Project Management Systems training (2009/2010) 

 

Skills & Expertise 

 

• Verandertrajecten 

• Financiële analyse 

• Project control 

• Financial control 

• Business control 

• Treasury 

• European VAT 
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Competenties 

 

• Doelgericht 

• Analytisch 

• Kwaliteitsgericht 

• Communiceren en sociabiliteit 

• Diplomatiek 

• Samenwerken 

• Flexibiliteit 

• Betrouwbaarheid 

• Conceptueel denken 

• Hands on 

 

Automatiseringskennis 

 

• MS Office Outlook 

• MS Office Word 

• MS Office Excel 

• MS Office PowerPoint 

• MS Office Visio 

• MS Office Access 

• MS Projects 

• SAP (PMS) 

• M3 Lawson 

• Hyperion 

• IVAT 
 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Uitstekend in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 
Naam:    Arnold 
Woonplaats:   Numansdorp 
Geboortedatum:  22 februari 1983 


