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CV van Dominic 
 

Profiel 

 

Dominic is een harde werker die zich makkelijk aanpast aan de situatie. Hij kan goed zelfstandig 

werken maar is ook een goede teamspeler. Dominic is erg leergierig waardoor hij in staat is snel 

ingewerkt te worden en hij vaak maar één keer een uitleg nodig heeft. Zijn doel is om op elk onderdeel 

van de financiële administratie een vakkundig oordeel te kunnen geven. Om dit te kunnen bereiken 

moet hij zich breed blijven ontwikkelen en ervaring opdoen in een diversiteit aan opdrachten en zo uit 

te groeien tot een professionele controller. 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: KLM        Schiphol  
  
Functie: Medewerker declaraties      07-2015 – Heden 

 

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM werd op 7 oktober 1919 opgericht voor Nederland en 

haar toenmalige ‘koloniën’. KLM is vandaag de dag de oudste luchtvaartmaatschappij die nog onder 

haar oorspronkelijke naam opereert. Sinds de fusie in 2004 maakt KLM deel uit van de AIR FRANCE 

KLM groep. KLM vormt de kern van de KLM Groep. Van die Groep maken onder meer ook de 100 

procent dochters KLM Cityhopper, transavia.com en Martinair deel uit. 

 

Werkzaamheden: 

 Declaraties invoeren 

 Declaraties goedkeuren 

 Rapportages opstellen  

 Digitalisering gehele proces 

 Ontwerpen nieuwe proces 

 Testen nieuwe systeem  
 
Aanvullend: 
Dominic is ingehuurd op de afdeling declaraties waarbij hij naast de dagelijkse werkzaamheden ook 

medeverantwoordelijk was voor de digitalisering van het gehele proces. Dominic heeft hiervoor een 

plan gemaakt en had een actieve rol in de projectgroep van de digitalisering. Het proces is in fases 

gedigitaliseerd waarbij Dominic na iedere fase verantwoordelijk was voor het testen en oplossen van 

knelpunten.  

http://www.klm.com/corporate/nl/about-klm/air-france-klm/index.html
http://www.klm.com/corporate/nl/about-klm/air-france-klm/index.html
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Asics Europe       Hoofddorp  
  
Functie: Medewerker crediteuren      03-2015 – 07-2016 

 

ASICS staat als onbetwist vooraanstaand merk voor hardloopschoenen voor zowel fanatieke sporters 

als professionele atleten vooraan de wereldmarkt van sportprestaties.  

 

Werkzaamheden: 

 Crediteuren data omzetten naar template voor upload naar SAP 

 Testen crediteuren data in nieuwe systeem 

 Helpen inrichten crediteuren data (ten behoeve van upload) 

 Mailing alle crediteuren van nieuwe procedure 

 Uitzoeken reminders/aanmaningen 
 
Aanvullend: 
Dominic is ingehuurd bij Asics om het proces van masterdata overzetten van Navision naar SAP te 

versnellen. Na deze overgangsfase van Navision naar SAP is Dominic opgenomen in de afdeling 

crediteuren en heeft hij daar de dagelijkse werkzaamheden verricht. 

 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Louwman retail BV      Den Haag  
  
Functie: assistent controller       02-2016 – 03-2016 
 
Louwman Dealerbedrijven is onderdeel van de Louwman Group en behoort met 36 vestigingen en 

meer dan 400 medewerkers tot de top 5 automotive retail holdings in Nederland.  

 
Werkzaamheden: 

 Assisteren bij controle jaarcijfers 

 Opstellen en verbeteren diverse dagrapportages verkopen 

 Analyse managementrapport  
 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Sumis Company      Amstelveen  
  
Functie: Medewerker crediteurenbeheer      11-2015 – 02-2016 
 
Sumis Printmanagement ondersteunt organisaties bij de realisatie van marketing materialen. Hierin 
kunnen zij het gehele proces van inkoop tot projectplanning overnemen. Dit doet Sumis op basis van 
een continu verbeterproces waarbij zij altijd zoeken naar de optimale balans tussen interne en externe 
kosten.  
 
Werkzaamheden: 

 Inboeken van kostenfacturen 

 Inlezen van orderfacturen en de uitval oplossen 

 Eerste aanspreekpunt voor leveranciers 

 Betaalbatches voorbereiden en inlezen 

 Bankafschriften boeken  
 
Aanvullend: 
Er was heel weinig tijd om Dominic in te werken, omdat zijn voorganger slechts één dag beschikbaar 

was om kennis over te dragen. Dominic heeft zich snel aangepast en heeft ervoor gezorgd dat er 

geen achterstanden zijn ontstaan.  
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: CFL Shipmanagement     Amsterdam  
  
Functie: Medewerker accounting     03-2013 – 11-2015 
 
Canada Feeder Lines (CFL) is een vrij jonge scheepvaartonderneming. De rederij werd in 2006 
opgericht met een aantal belangrijke partners. Onder Nederlands management, met een vloot van 
uitsluitend in Nederland gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen.  
 
Werkzaamheden: 

 Inkoop- verkoopfacturen boeken 

 Bankafschriften boeken 

 Rekeningcourantverhoudingen controleren en corrigeren 

 Analyseren en optimaliseren van de reisadministratie 

 Tussenrekening controleren 

 Bijdragen aan de jaarafsluiting 

 Actieve rol bij het verbeteren van het rekeningschema en crediteurenproces 

 Betalingen invoeren en adviseren over te betalen posten 
 

Aanvullend: 
Dominic is ingehuurd om de ontstane achterstand weg te werken en de reisadministratie op orde te 
brengen. Naast de operationele activiteiten heeft Dominic een actieve rol gespeeld in het verbeteren 
van het rekeningschema en diverse processen. Tijdens de opdracht heeft Dominic twee collega’s 
ingewerkt en heeft hij samen met de finance manager de overige collega’s gecoacht hoe je met het 
nieuwe systeem om moest gaan. 
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: OSG Advies, Administratie & Personeel    Sint-Oedenrode  
  
Functie: Medewerker Personele Zaken      02-2013 – 02-2013 
 
OSG staat voor expertise en partnerschap. Expertise in HR & Flex, Finance, Huisvesting, Organisatie 
en Juridische vraagstukken. Partner van besturen en management in het onderwijs, de overheid en in 
welzijn en zorgorganisaties.  
 
Werkzaamheden: 

 Toepassen nieuwe inrichting kostendrager en kostenplaatsen. 

 Koppelen oude gegevens aan nieuwe systeem 

 Nieuwe systeem operationeel laten werken 
 
 
Medisch Centrum Haaglanden       Den Haag 
  
Functie: Medewerker Financiële Administratie     12-2011 – 06-2012 
 
Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is het topklinisch opleidingsziekenhuis van de Haagse regio 
met twee locaties. Het doel van het MCH is het vakbekwaam en toegewijd leveren van topkwaliteit 
ziekenhuiszorg aan iedereen die dat nodig heeft.  
 
Werkzaamheden: 

 Het informeren en adviseren van het MT op het gebied van AO/IC  

 Analyseren en beschrijven van verschillende (financiële) processen 

 Bijdragen aan verbeteringsprocessen en dit verwerken in adviesrapport ten behoeve van een 
scriptie. 

 
Aanvullend: 
Dominic heeft zich beziggehouden met het volledig zelfstandig opzetten van de huidige AO/IC over de 
belangrijkste en meest voorkomende werkzaamheden van de Financiële administratie. Nadat de 
huidige AO/IC is vastgelegd in een AO-handboek heeft Dominic een adviesrapport geschreven over 
hoe de AO/IC verder geoptimaliseerd kon worden. De opdrachtgever was zeer tevreden over de 
werkzaamheden van Dominic en heeft het AO-handboek in gebruik genomen. Het management heeft 
naar aanleiding van het adviesrapport maatregelen genomen om de AO/IC verder te optimaliseren. 
 
 
B&L Accountants en Belastingadviseurs     Delft 
  
Functie: Assistent Accountant        01-2011 – 06-2011 
 
B&L Accountants en Belastingadviseurs is een dynamisch accountantskantoor dat actief is op het 
gebied van accountancy, fiscaliteit en advisering voor het Midden- en Kleinbedrijf. B&L Accountants 
en Belastingadviseurs richt zich op familiebedrijven, directeuren grootaandeelhouders en startende 
ondernemingen.  
 
Werkzaamheden: 

 Verwerken van diverse MKB administratie in Accountview 

 Opstellen jaarrekeningen 

 Diverse controles uitgevoerd ten behoeve van jaarrekeningen 

 Enkele migratie administraties gecorrigeerd 
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Medisch Centrum Haaglanden       Den Haag 
  
Functie: Medewerker Financiële Administratie     08-2008 – 01-2009 
 
Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is het topklinisch opleidingsziekenhuis van de Haagse regio 
met twee locaties. Het doel van het MCH is het vakbekwaam en toegewijd leveren van topkwaliteit 
ziekenhuiszorg aan iedereen die dat nodig heeft.  
 
Werkzaamheden: 

 Verzorgen van de crediteurenadministratie 

 Bijdragen aan de maandafsluiting 

 Opstellen werkinstructies 
 
 
Medisch Centrum Haaglanden       Den Haag 
  
Functie: administratief medewerker      11-2006 – 01-2007 
 
Werkzaamheden: 

 In kaart brengen van treinkosten 

 Ontwerpen van dossier om deze gegevens te analyseren 
 
Aanvullend: 
Dominic heeft gedurende tien weken geassisteerd bij een samenwerkingsverband tussen het MCH en 
de Nederlandse Spoorwegen. Hierbij heeft hij de treinkosten in kaart gebracht door middel van alle 
treinkostendeclaraties te verwerken in een zelf ontworpen Excelbestand. Deze treinkosten heeft hij 
vervolgens gesplitst naar werknemer, afdeling en divisie. 
 
 
Advexis         Delft 
  
Functie: Medewerker Administratie      01-2006 – 03-2006 
 
Advexis is een klein onafhankelijk ingenieursbureau dat voornamelijk werkt aan grote projecten  op 
het gebied van civiele en utiliteitsbouw. Zo hebben de medewerkers van Advexis meegewerkt aan 
projecten zoals het aquaduct de Vliet, de 2e Heinenoord tunnel en de Beneluxlijn. 
 
Werkzaamheden: 

 Verzorgen van de crediteurenadministratie 

 Verzorgen van de debiteurenadministratie 

 Organiseren van diverse bijeenkomsten 

 Ontvangen van klanten en overige afspraken  
 

Opleidingen 

 

 HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in juli 2012. 
 

 MBO.4 Administrateur. Diploma behaald in februari 2009. 
 

 MBO.3 Boekhoudkundig Medewerker. Diploma behaald in juli 2008. 
 

 VMBO. Diploma behaald in juni 2005. 
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Skills & Expertise 

 

 Optimalisering van financiële processen 

 Accounting 

 Automatisering 

 Financiële analyses 

 

Competenties 

 

 Teamplayer maar ook zelfstandig 

 Nieuwsgierig en onderzoekend  

 Hands-on mentaliteit 

 Ambitieus 

 Betrokkenheid 

 Collegialiteit 

 Flexibel 

 Zorgvuldig 

 Controlerend 

 Klantgericht 

 

Automatiseringskennis 

 

 MS Office 

 Exact Globe 

 Oracle 

 Accountview 

 Microsoft Visio 

 Davilex 

 SAP 

 SAP - TRV 

 Navision 
 
 

Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Goed in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Dominic  

Woonplaats:   Delft 

Geboortedatum:   10 februari 1989 
Hobby’s:   Voetbal, hardlopen en films 


