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CV van Dylan 
 

Profiel 

 

Dylan is een gedreven en enthousiaste financial die weet waar zijn skills liggen. Hij is serieus in zijn 
vak en is daarom open en eerlijk naar de opdrachtgever. Hij heeft een brede internationale ervaring en 
sterke affiniteit met de financiën. Mede vanwege zijn sterke communicatieve vaardigheden is het 
prettig om met hem samen te werken. Dylan kan heel goed in teamverband werken, maar heeft als 
natuurlijke eigenschap om zelfstandig te opereren. Door zijn analytisch vermogen ziet hij de 
processen zeer snel in de organisatie en zou hier meteen op kunnen aansturen. Zijn openheid is pre, 
hierdoor is hij meteen betrokken met de organisatie en zal hij de juiste koers in slaan. Dylan is 
daarnaast zeer leergierig en is geslepen voor nieuwe uitdagingen. Hij krijgt voldoening wanneer er 
resultaten en effecten ontstaan van zijn werk. 
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance BV.        

Opdrachtgever: Royal FloraHolland      Naaldwijk 

 

Functie: Project SAP Key-user       02-2017  – heden 

 

Royal FloraHolland is een coöperatieve organisatie van én voor kwekers van sierteeltproducten. De 

coöperatie is een solide fundament voor de ontwikkeling van de sierteeltsector. De bundeling van 

krachten in zo’n omvang is uniek in de wereld van Royal FloraHolland. 

 

Werkzaamheden: 

 Het inventariseren van de processen van financial control/accounting/business control. 

 Het organiseren van trainingen voor de eindgebruikers SAP 

 Het structuren van de huidige processen in de nieuwe situatie SAP 

 Het inrichten van de masterdata van de nieuwe processen 

 Het opstellen van werkinstructies voor alle processen in SAP 

 Optimalisatie processen implementeren na oplevering Go live SAP 

 Proces beschrijvingen opleveren voor FC/BC/ACC 

 

 

Reizen over de wereld        06-2016 – 10-2016 
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Samsung Electronics BV.       Delft 

 
Functie: Supervisor Controller       06-2014 – 05-2016 
 
Samsung Electronics inspireert mensen en creëert  de toekomst  met vernieuwende ideeën en 
technologieën. Ze zijn toonaangevend in de wereld van TV’s, smartphones, wearables, tablets, 
huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, netwerksystemen, halfgeleiders en LED oplossingen.  
 

Werkzaamheden: 

 Het opstellen van de maandelijkse & jaarlijkse rapportages; 

 Analyseren van de omzetmarges vs. kosten per productgroep; 

 Monitoren en controleren van de kosten per land/regio per product; 

 Creëren en controle op de forecasting van maandelijkse/jaarlijkse cijfers; 

 Controle op de P&L; 

 Verzorgen van de facturatie; 

 Procesverbetering ontwikkelen van de financiële afwikkeling; 

 Nieuwe rapportages ontwikkelen voor MT verslaggeving; 

 KPI’s creëren; 

 Implementatie van nieuwe projecten. 
 

Aanvullend: 

Dylan heeft naast zijn reguliere werkzaamheden een groot project gedraaid in de UK bij Samsung. 
Hier was hij mede verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw distributie centra  die nieuw 
ingericht moest worden.  
 
 
Unilever Nederland BV.       Rotterdam 
 
Functie: Operations Analyst       03-2013 – 05-2014 
 
Unilever Nederland is het grootste bedrijf in fast moving consumer goods in de Benelux. In Nederland 
brengen ze zo’n 40 bekende merken op de markt. Deze bekende merken vertegenwoordigen een 
uitlopend assortiment producten onder merknamen als Axe, Becel, Bertolli, Biotex, Blueband, Calve, 
Cif, Conimex etc.  
 
Werkzaamheden: 

 Analyseren van de winst & verliesrekening van de grondstoffen; 

 Wijzigingen doorvoeren van de prijzen; 

 Controle op de contracten van de grondstoffen; 

 Analyseren en rapporteren van de maandelijkse resultaten; 

 Sparringpartner met de fabrieksmanager (desbetreffende land); 

 Aanleveren van Adhoc rapportages; 

 Inzicht geven van de resultaten op management niveau. 
 
 
Unilever Nederland BV.       Rotterdam 

 
Functie: Cost controller        04-2012 – 03-2013 
 

Werkzaamheden: 

 Het leveren van de kostprijscalculaties van het product portfolio; 

 Verantwoordelijk voor het financieel afhandelen van de productie order; 

 Analyseren van de productie efficiency aan de hand van Actual vs. Standaard; 

 Monitoren en analyseren van de voorraadbewegingen; 

 Het rapporten van herwaarderingen, op- en afboekingen, periodieke tellingen, prijsverschillen; 

 Kwartaal updates van de prijzen. 
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Traject-IT Cablemanagement       Nootdorp 

 

Functie: Hoofd administratie       06-2010 – 11-2011 

       

Traject-IT Cablemanagement is een bedrijf dat gespecialiseerd in verhuizingen van het 

bedrijfsmeubilair, inventarisatie en configuratie van de ICT producten, het leveren van nieuwe 

ergonomische meubilair. Traject-IT zorgt voor vriendelijke, slimme, handige oplossingen voor de 

werkplek die er strak uitziet en ruimte biedt die aan te passen is voor de individuele gebruiker.  

 

Werkzaamheden: 

 Financiële boekhouding; 

 Facturatie; 

 Financiële administratie; 

 Controleren van de openstaande posten; 

 BTW aangiftes invoeren. 

 

 

Opleidingen 

 

 P HBO Project control.  
 

 HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2011.  
 

 HBO Commerciële Economie . Diploma niet behaald. 
 

 HAVO. Diploma behaald in 2004. 
 
 

Skills & Expertise 

 

 Management rapportages 

 Forecasting  

 Budgettering 

 Business Analyst 

 Maand afsluitingen 

 Project management 

 Project control 

 Business control  

 Inrichten en implementeren van financiële processen 

 Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC) 

 Planning 
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Competenties 

 

 Oplossingsgericht 

 Analytisch  

 Teamplayer & Zelfstandig 

 Besluitvaardig 

 Creatief 

 Resultaat- en prestatiegericht 

 Hands-on mentaliteit 

 Ambitieus 

 Eerlijk & Direct 

 Flexibel 

 Proactief 

 Doorzettingsvermogen 

 

Automatiseringskennis 

 

 Access 

 Carerix 

 Exact  

 Microsoft office (Excel, Word en Powerpoint) 

 Navision 

 Qlikview 

 Sap -> FiCo/FiCa/BRIM/4HANA 
 

Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Uitstekend in woord en geschrift 
 

 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:   Dylan     

Woonplaats:  Voorburg   

Geboortedatum:  17 november 1986   
Hobby’s:  Tennis, koken, restaurants, reizen, golfen, motor rijden    
 
 

 


