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CV van Danny  
 

Profiel 

 

 
Danny is een communicatief sterke financial die organisaties graag van dienst wil zijn. Hij heeft 
bewust voor de detachering gekozen omdat hij zich op deze wijze bij meerdere organisaties op 
een brede wijze kan ontwikkelen. Met zijn communicatie en finance skills is Danny in staat om 
zowel uitvoerend als adviserend te kunnen acteren. Door de komende jaren verschillende 
ervaringen op te doen wil Danny zich verder ontwikkelen om inhoudelijk nog sterker te worden als 
een allround financial. 
 

Werkervaringen 

 
Maters in Finance B.V.  
Opdrachtgever: Big Bazar B.V.       Amsterdam 
 
Functie: Assistent teamleider financiële administratie    03-2017 - Heden 

 

Big Bazar B.V. is een snel groeiende retail organisatie onder de vleugels van de Blokker Holding. 
Tot 1 april werd de administratie gevoerd door het Shared Service Centre Finance van Blokker 
B.V. Danny is ingezet om met zijn kennis van Blokker en de systemen de administratie te 
decentraliseren. Daarnaast is hij onderdeel van het projectteam voor de implementatie van 
Microsoft Dynamics 365.  
 
Werkzaamheden: 
 

 Loskoppelen van de administratie van Big Bazar 

 Grootboekverantwoordelijk voor de gehele administratie 

 Loonjournaalposten boeken en afloop controleren 

 Vaste activa module beheren 

 Huuradministratie 

 Crediteurenproces afsluiten 

 Debiteurenbeheer 

 Aansturen crediteurenmedewerkers tot de start van de teamleider 
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Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Blokker B.V.      Amsterdam 
 
Functie: Grootboekmedewerker Financiële Administratie   12-2015 – 02-2017 
 
Blokker B.V. is een retailer die in zwaar weer verkeerd. Op de financiële administratie wordt de 
boekhouding gevoerd voor Blokker, Marskramer, Big Bazar, Budget, Trendcenter, Retail Logistics 
en Elektroblok. 
 
Werkzaamheden:  

 Grootboekverantwoordelijk voor Retail Logistics en de Blokker Webshop. 

 Grootboekverantwoordelijkheid voor diverse balansrekeningen. 

 Projectleider uniformeren crediteuren betalingstermijn. 

 Vaste activa module Blokker in controle krijgen 

 Door middel van de rapportagetool Tagetik Blokker B.V. en Retail Logistics Rapporteren 
aan de Blokker Holding. 

 
Aanvullend: 
Danny heeft binnen het team, wat veel verandering te verwerken heeft gehad, snel het vertrouwen 
gewonnen van de vaste medewerkers. Hierdoor kon hij snel operatief veranderingen doorvoeren.  
 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Bauhaus Nederland C.V.    Bunnik 
 
Functie: Interim Financial      09-2015 – 10-2015 
 
Bauhaus is een internationale keten van bouwmarkten. Op 4 september 2015 heeft Bauhaus 
Nederland zijn eerste vestiging geopend in Groningen.  
 
Werkzaamheden:  

 Factuurverwerking (incl. het aanmaken van crediteuren). 

 Managementrapportages voor het hoofdkantoor opzetten. 

 Kassadagstaat verwerken. 

 Aanmaken en verzenden van debiteuren Plus Cards. 

 Assisteren bij de loonadministratie. 
 
Aanvullend: 
Door de opening van de vestiging in Groningen is de financiële activiteit toegenomen. In een maand 
tijd heeft Danny op diverse fronten de afdeling geholpen om de achterstanden weg te werken dit 
in teamverband met een collega interim Financial van Masters in Finance. 
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Lockheed Martin Commercial Flight Training    Sassenheim 
 
Functie: Financial Account Officer      10-2014 – 08-2015 
 
Lockheed Martin CFT is een volledige dochteronderneming van Lockheed Martin. Dit onderdeel 
van Lockheed bouwt professionele vliegtuigsimulatoren en plaatst deze overal ter wereld bij 
klanten. Lockheed Martin CFT heeft 250 medewerkers die werkzaam zijn vanuit Sassenheim. De 
productie van de simulatoren vindt plaats in Sassenheim. Nadat de simulatoren voor 70% gereed 
zijn worden deze verscheept naar de klanten waar deze afgebouwd worden. Lockheed Martin CFT 
heeft tevens twee dochterondernemingen Sim Industries Korea en Brazilië.  
 
Werkzaamheden: 

 Rapportages maken op basis van de urenregistratie (uit Timetell) van het gehele bedrijf. 
Deze rapportages zijn in Excel gebouwd en ontworpen door Danny. 

 Analyseren van de tijdregistraties, en zorgdragen voor correcte urenverantwoording. 

 Boekhouding van alle zeven BV’s.  

 Controleren van de geboekte inkoopfacturen. 

 Coördineren van de betalingen van Sim Industries Brazilië. 

 Het boekhoudkundig verwerken van de salarisbetalingen. Waaronder het maken van alle 
specificaties voor maandeinde.  

 Met maandeinde verantwoordelijk voor het opstellen van alle specificaties omtrent de 
voorraad, de projecten en het onderhanden werk (de organisatie draait om de projecten). 

 Naast deze grote specificaties worden nog enkele kleine specificaties opgesteld met 
maandeinde. Daarnaast voert Danny de balansanalyse uit. 

 Lockheed Martin CFT zit midden in een conversie van Infor Visual naar het Lockheed 
Martin pakket SAP. Hierin is Danny verantwoordelijk voor de fixed asset module en het 
uren registratiepakket.  

 
Aanvullend: 
Bij de in dienst treding van Danny werd er heel weinig gedaan met de tijdregistraties binnen de 
organisatie. De kostprijzen van de simulatoren waren daardoor ook ruwe schattingen. Door het 
intensieve contact van Danny met zowel de projectmanagers als de functionele managers zijn 
medewerkers beter en tijdiger hun uren gaan registreren. De rapportages die Danny hiervoor heeft 
ontworpen zijn dan ook een enorme aanwinst voor het bedrijf.  
 
PMT groep         
Opdrachtgever: MN-Services      Gouda 
 
Functie: projectmedewerker herzieningen     8-2014 – 10-2014 
 
PMT groep is een detacheerder in de pensioenbranche. Via PMT is Danny gedetacheerd bij MN-
Services. MN-Services is de pensioenuitvoerder van diverse pensioenfondsen. Waaronder het 
pensioenfonds voor de metalektro (PME).  
 
Werkzaamheden: 

 Controleren van pensioenen en narekenen van opgebouwde rechten. 

 Herzien van pensioenen op basis van de berekeningen.  

 Samenstellen van standaardbrieven voor de deelnemers. 

 Na twee weken, inwerken van nieuwe medewerkers.  

 Na een maand fiatteren van dossiers. 
 
Aanvullend: 
Deze baan lag niet in lijn met de ambities van Danny, maar werd hem aangeboden direct na het 
afronden van zijn studie. Zijn contract had geen opzegtermijn en daardoor kon hij makkelijk door 
solliciteren naar functies die pasten bij zijn ambitie. Dit was ook afgestemd met PMT. Men was 
echter erg tevreden over Danny waardoor hij al snel medewerkers kon inwerken en dossiers mocht 
fiatteren. Hieruit blijkt dat Danny altijd overal een succes van wil maken.  
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Corps Style Concepts       Vijfhuizen 
 
Functie: Mars- en show instructeur/Choreograaf    10-2010 - Heden 
 
Corps Style Concepts is een organisatie waarin arrangeurs, choreografen en instructeurs 
samenwerken om aan drum- en showbands een totaalproduct van muziek en beweging af te 
leveren.  
 
Werkzaamheden: 

 Instrueren van drum- en showbands voor zowel mars exercitie als show exercitie. 

 Geven van clinics op alle gebieden van exercitie en performance. 

 Schrijven en ontwerpen van choreografie. 
 
Aanvullend: 
Danny begon op 19 jarige leeftijd met het instrueren van volwassen muziek korpsen (korpsen met 
leden in de leeftijd van 16-65). Allereerst als assistent van een collega, om al snel zelf repetities  te 
leiden. Dit kwam tot een hoogtepunt in 2013 waarin Danny drie korpsen heeft geïnstrueerd in de 
aanloop naar het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Deze korpsen hebben allemaal boven de 
doelstelling gepresteerd op het hoogste niveau.  
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Werkorganisatie Duivenvoorde | Gemeente Wassenaar | Gemeente Voorschoten 
 
Functie: Stagiair Risicomanagement     02-2014 – 06-2014 
 
De werkorganisatie Duivenvoorde is de ambtelijke samenvoeging van de gemeenten Wassenaar 
en Voorschoten.  
 
Werkzaamheden: 

 In kaart brengen van de huidige situatie. 

 Onderzoek doen naar de mogelijke risicomanagementmethodes voor gemeenten. 

 Onderzoek doen naar de best practices van risicomanagement voor gemeenten in 
Nederland. 

 In kaart brengen van de wensen op het gebied van risicomanagement van de 
werkorganisatie. 

 Het schetsen van de gewenste situatie voor risicomanagement binnen de 
Werkorganisatie Duivenvoorde. 

 In kaart brengen van het verandertraject om risicomanagement te implementeren.  
 
Aanvullend:  
De inhoud van deze scriptie is gebruikt als basis van de nota risicomanagement die is opgesteld 
door de werkorganisatie Duivenvoorde. De scriptie is uiteindelijk beoordeeld met een 7.5 waarmee 
Danny is afgestudeerd.  
 
 
Solutional Financial Reporting     Leidschendam 
 
Functie: Stagiair Financial Reporting     11-2012 – 03-2013 
 
Solutional Financial Reporting is een bedrijf dat de jaarrekeningen opstelt voor beleggingsfondsen. 
Elke jaarrekening wordt op een gestandaardiseerde manier opgesteld via Excel.  
 
Werkzaamheden: 

 Opstellen van jaarrekeningen voor beleggingsfondsen.  
 
 
Holidaycars.com        Sassenheim 
 
Functie: Back office medewerker/Junior Operations Agent  08-2011 – 10-2012 
 
Holidaycars.com is een brooker die autoverhuur regelt tussen consument en autoverhuurbedrijven.  
 
Werkzaamheden  

 Uitvoeren van backoffice werkzaamheden. 

 Regelen van huurauto’s als deze niet automatisch door het systeem gaan. 

 Klanten benaderen die nog niet betaald hebben. 
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The Blue Stars Drum- and Bugle Corps   La Crosse, Wisconsin USA 
 
Functie: Trompettist      06-2010 – 08-2010 
 
The Blue Stars Drum- and Bugle Corps is een van de beste showkorpsen ter wereld. In de zomer 
van 2010 heeft Danny als trompettist een seizoen meegedraaid met dit topkorps. Een periode van 
hard werken waarbij zeven dagen per week veertien uur per dag getraind moest worden om tot 
absolute topprestaties te komen. Danny was een van de 150 leden van dit korps en was als enige 
Nederlander onderdeel van dit Amerikaanse topkorps.  
 
 
Albert Heijn – Sassenheim     Sassenheim 
 
Functie: Vulploegmedewerker     05-2007 – 07-2011 
  

Opleidingen 

 

 HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2014      
 

 HAVO. Diploma behaald in 2010       
 

 MAVO. Diploma behaald in 2008 
 
       

Cursussen 

 

 SAP-basiscursus       MiF-Academy 
 

 Information systems Excel and Acces    Haagse Hogeschool 
 

Skills & Expertise 

 

 Boekhouding 

 Beschrijven van de administratieve organisatie, processen en procedures 

 Timemanagement 

 Projectadministratie 

 Managementrapportages 

 Verandermanagement 

 Risicomanagement 

 People management 
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Competenties 

 

 Doorzettingsvermogen 

 Stressbestendig 

 Ambitieus 

 Hands-on mentaliteit 

 Sociaal  

 Teamplayer maar ook zelfstandig 

 Collegiaal 

 Flexibel  

 Leiderschap 

 Prestatiegericht 

 Communicatief sterk 

 

Automatiseringskennis 

 

 MS Office Excel  
Zeer uitgebreide kennis (onder andere draaitabellen en gecombineerde formules). 

 MS Office Word 
Zeer uitgebreide kennis (onder andere mail merge en format functies). 

 MS Office Access 
Zeer uitgebreide kennis (onder andere Query’s bouwen en bewerken, Query’s draaien) 

 MS Office Outlook 

 MS Office PowerPoint 

 MS Office Visio 

 SAP 

 SAP-Dashboards 

 Tagetik 

 Unit 4 ABW 

 Unit 4 Agresso Multivers 

 Infor Visual 

 Accountview 
 

Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Goed in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 
Naam:    Danny 
Woonplaats:   Sassenheim 
Geboortedatum:  19 augustus 1991 


