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CV van Francis 
 

Profiel 

 

Francis is een strategisch en analytisch financieel professional die succesvol financieel rapporteert, 
analyseert en projecten managet. Probleemoplossend en resultaatgericht waardoor deadlines gehaald 
worden en de bedrijfsomzet stijgt. Zeer vaardig in het verbeteren van de bedrijfsprocessen, voert 
probleemanalyses uit om problemen bij de oorzaak aan te pakken en ontwikkelt procesverbeteringen 
die leiden tot kostenbesparingen. 
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

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 coöperatie moet de 
verbinder worden in de sierteeltsector en de groei van de leden en hun klanten ondersteunen.  
De bundeling van krachten in zo’n omvang is uniek in de wereld.  
 
Werkzaamheden: 

• Het opstellen van werkinstructies voor alle processen in SAP  

• Proces beschrijvingen voor financial control/ accounting/ en business control 

• GAT en regressietesten uitvoeren van nieuwe financiële functionaliteiten in SAP 

• Het organiseren van trainingen voor financial control/ accounting/ business control 

• Het inventariseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen  

• Proces beschrijvingen voor financial control/ accounting/ en business control 

• Assisteren met het implementeren van kas- en bankboek in SAP 
 

 
Stedin Netbeheer B.V.        Rotterdam 

 
Functie: Medewerker Facturatie FSSC      03-2015 – 01-2017 
 
Stedin is de onafhankelijke energienetbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland, 

inclusief de grootste haven van Europa. Stedin is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, 

onderhoud, verduurzamen van elektriciteit, gas, CO2 en stoomnetten. 

 

Werkzaamheden: 

• Het aanmaken van facturen 

• Testen van nieuwe operationele en financiële functionaliteiten in SAP 

• Het optimaliseren van bedrijfsprocessen 

• De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) binnen de afdeling 
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Stedin Netbeheer B.V.        Rotterdam 

 
Functie: Coördinator grootboekadministratie     06-2012 – 02-2015 
 
Werkzaamheden: 

• Coördineren van werkzaamheden tijdens de maandafsluiting 

• Functioneel leidinggeven aan 3 medewerkers 

• Het opstellen van de statutaire jaarrekeningen van ruim 30 Asset bedrijven 

• Assisteren bij de prognose en begroting (consolidatie-module) 

• Opstellen van balansspecificaties 

• Intercompany rapportages 
 

 
Eneco Energy Trade        Capelle a/d Ijssel 

 
Functie: Financieel medewerker       02-2009 – 05-2012 
 
Eneco richt zich op productie, handel en levering van energie en energie gerelateerde zaken. Energy 

Trade is interregionaal verantwoordelijk voor toegang tot de energiehandelsmarkten. Hoofdtaak is om 

voor de gehele groep energie- en commodity-gerelateerd risico's af te dekken als het gaat om het 

klant- en productieportfolio. 

 

Werkzaamheden: 

• Het controleren en confirmeren van de trades 

• Beheerder van het autorisatieproces 

• Medeverantwoordelijk voor factureren van de handelsfacturen  
 
Aanvullend: 

Francis heeft naast de reguliere werkzaamheden 2 projecten succesvol uitgevoerd, namelijk de 
digitale workflow en elektronisch confirmeren. 
 
 

Opleidingen 

 
 

• HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2008.  
 

• MBO Administrateur. Diploma behaald in 2005. 
 

• MBO Boekhoudkundig medewerker. Diploma behaald in 2004. 
 

Skills & Expertise 

 

• Management rapportages 

• Inrichten en implementeren van financiële processen 

• Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

• Accounting 

 



 

Masters in Finance ∙ Schiekade 45 ∙ 3033 BC ∙ Rotterdam ∙ 088 64 32 008 

Competenties 

 

• Sociaal  

• Accuraat 

• Teamplayer maar ook zelfstandig 

• Besluitvaardig 

• Nieuwsgierig en onderzoekend  

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Hands-on mentaliteit 

• Creatief problemen oplossen 

• Analytisch 

• Ambitieus 

• Betrokkenheid 

• Collegialiteit 

• Flexibel 

 

Automatiseringskennis 

 

• Access 

• Basware 

• Davilex 

• Exact voor Windows 

• Exact Online 

• Excel 

• Microsoft Dynamics AX (Axapta) 

• MS Office 

• PowerPoint 

• Readsoft 

• SAP BW 

• SAP BPC 

• SAP FI/CO/ BRIM/ 4HANA 

• SAP ISU 

• Snelstart 
 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Goed in woord en geschrift 

• Spaans. Uitstekend in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:  Francis Craane    

Woonplaats: Rotterdam   

Geboortedatum: 07-06-1982   
Hobby’s: Honkbal, hardlopen en zwemmen   
 
 

 


