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CV van Danny 
 

Profiel 

 

Danny is een energieke, communicatief vaardige controller met 10 jaar werkervaring. Hij is gedreven, 

leergierig, gestructureerd en doelgericht. Danny weet de mensen op een prettige manier mee te krijgen, 

een echte teamspeler. Het bieden van financieel inzicht is zijn passie. 

 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V.         

Opdrachtgever: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid    Hilversum 

 
Functie:  Adviseur Financiële Administratie     11-2017 – 03-2018 
 
Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland. Het ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond 
van de Mediawet. Als media-archief neemt Beeld en Geluid een belangrijke en unieke plaats in binnen 
het Nederlandse mediabestel. Het instituut vervult drie kernfuncties, te weten: archivering en 
dienstverlening, museale presentatie en beschikbaarstelling en kennisontwikkeling, innovatie en 
samenwerking. 
 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk voor de planning jaarafsluiting 

• Verantwoordelijk voor het opstellen balansdossier  

• Informatie en procedures ophalen bij collega’s 

• Vasteleggen procedure omschrijvingen 

• Verbetervoorstellen voor procedures 

• Implementeren van verbeter voorstellen 
 

Aanvullend: 

Het beschrijven van de procedures was initieel de opdracht, aanvullend is het ondersteunen en 

coördineren van de jaarafsluiting erbij gekomen. 
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Visscher Autogroep        Culemborg 

 
Functie:  Controller / Hoofd Financiële Administratie    01-2013 – 11-2017 
 
De Visscher Autogroep behoort tot de top 50 Dealerholdings (AUMACON). De Visscher Autogroep is 
merkdealer van Peugeot, Citroën, Hyundai, Fiat en Abarth en één vestiging wordt er onderhoud 
aangeboden onder een universele garage formule. Bij de Visscher Autogroep zijn ongeveer 150 
medewerkers in dienst en verdeeld over zes vestigingen in Culemborg, Gorinchem, Tiel en Leerdam. 
 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk voor de gehele administratie  

• Het opstellen van businessplannen 

• Het opstellen van budgetten  

• Het opstellen van de financiële rapportages  

• Presenteren van de resultaten aan het management team en directie 

• Het standaardiseren en optimaliseren van financiële processen en procedures.  

• Het inboeken en controleren van administraties ten behoeve van de maand-, kwartaal- en 
jaarafsluiting 

• Liquiditeitsplanning 

• Voorbereiden van jaarrekeningen 

• Verzorgen van de omzetbelasting 

• Leidinggeven aan vier collega’s 

• Contactpersoon voor externe partijen (o.a. belastingdienst, bank en accountant) 
 
Aanvullend: 

De functie van Controller was nog niet ingevuld en is door Danny opgezet. In de afgelopen jaren zijn er 

wijzigingen geweest van de personele bezetting op de afdeling, is er een overstap van 

boekhoudsysteem /Dealer Management Systeem gemaakt, verhuizingen, diverse overnames, opstart 

nieuwe merken en een reorganisatie. 

 

GranFood         Rijswijk 

 
Functie:  Junior Controller        02-2011 – 12-2012 
 
GranFood is de specialist in sales, distributie en marketing van internationale A-merken in food in de 
Benelux. De A-merken zijn Grand’Italia, Ocean Spray, Saitaku, Devos & Lemmens en Ponti. Tot de 
klanten van GranFood behoren alle grote regionale en nationale supermarktketens, food- en 
drankengroothandels en cash & carry. 
 
Werkzaamheden: 

• Het opstellen van budgetten  

• Het opstellen van de financiële rapportages  

• Voorbereiden van jaarrekeningen 

• Contactpersoon voor financiële rapportages distributed brands 

• Kostprijzen berekenen en controleren 
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Nationale-Nederlanden       Den Haag 

 
Functie:  Medewerker Financiële Administratie      01-2007 – 01-2011 
 
Bij de Nationale- Nederlanden (ING) zat Danny in het team FA Specials. Het team FA Specials is 
verantwoordelijk voor de financiële administratie van de bedrijven die niet direct gerelateerd zijn met 
verzekeringen. 
 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk de administratie van diverse entiteiten 

• Verantwoordelijk voor de bedrijfsmiddelen administratie 

• Beheer tussenrekeningen 

• Opstellen brugstaat tussen administratie en rapportagetool 
 
Aanvullend: 

Tijdens deze functie van 36 uur per week volgde Danny op de vrijdag de Master studie aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

 

Arcadis         Amersfoort 

Projectadministrateur / debiteurenbeheer      07-2006 – 08-2006 
 
Arcadis         Amersfoort 

Projectadministrateur / debiteurenbeheer      07-2005 – 08-2005 
 
  

Opleidingen 

 

• WO Bedrijfskunde / Masters in Business Studies ip. Diploma behaald in 2011 
 

• HBO Commerciële Economie Automotive. Diploma behaald in 2007  
 

• HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2006 
 

• HAVO. Diploma behaald in 2000. 
 

Skills & Expertise 

 

• Management rapportages 

• Forecast proces 

• Inrichten en implementeren van financiële processen 

• Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

• Accounting 

• Controlling 

• Budgetteringsproces 

• Implementeren software 
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Competenties 

 

• Sociaal  

• Teamplayer maar ook zelfstandig 

• Besluitvaardig 

• Nieuwsgierig en onderzoekend  

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Hands-on mentaliteit 

• Ambitieus 

• Betrokkenheid 

• Collegialiteit 

• Flexibel 

• Oplossend vermogen 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

• Doorzetter 

• Integer 

• Zelfdiscipline 

• Servicegerichtheid 

 

 

Automatiseringskennis 

 

• ADP (Autoline) 

• Excel 

• Hyperion 

• MS Office  

• Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Versie 7 

• PeopleSoft 

• Rumbo 

• SAP 

• Whitevision 
 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Uitstekend in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Danny    

Woonplaats:   Zoetermeer  

Geboortedatum:  26 juni 1983  
Hobby’s:   Voetbal, wielrennen, honkbal, softbal en auto’s 
 
 

 


