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CV van Hassan 
 

Profiel 

 

Hassan is een ambitieuze, resultaatgerichte finance professional. Hij is zeer gedreven en weet zich 
snel aan te passen aan een veranderende omgeving. Doordat hij op jonge leeftijd leidinggevende 
ervaring heeft opgedaan, beschikt hij over uitstekende soft skills en neemt hij vaak het initiatief en de 
verantwoordelijkheid om zaken op te pakken. Op korte termijn wil Hassan ervaring op doen in het 
rapporteren, controleren, analyseren en adviseren op financieel gebied, om op deze wijze een 
volwaardige Business Controller te worden.   
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V.        Rotterdam 

Opdrachtgever: Vopak Management Nederland B.V. 

 

Functie: General Ledger Employee      11-2016 – heden 

 

Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de 

opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Het bedrijf is opgesplitst in 

verschillende divisies. Vopak Management Nederland is de Nederlandse divisie. De afdeling General 

Ledger is onderdeel van de afdeling Vopak Financial Support.    

 

Werkzaamheden:  

 Begroten en boeken van creditcarddeclaraties.  

 Afletteren van verschillende tussenrekeningen. 

 Beheren van de tussenrekening insurance. 

 Beheren van de tussenrekening tankcleaning.  

 Het boeken van journaalposten. 

 

Aanvullend: 

Na een aantal maanden op de debiteurenadministratie te hebben ondersteund is Hassan in november 

gestart op de afdeling General Ledger. Hier heeft hij zich vooral bezig gehouden met het opschonen 

van tussenrekeningen waar een achterstand op is.  
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Masters in Finance B.V.        Rotterdam  

Opdrachtgever: Vopak Management Nederland B.V.  

 

Functie: Accounts Receivable Employee      09-2016 – 11-2016 

 

Werkzaamheden: 

 Bewaken en uitvoeren van het debiteurenbeheer. 

 Uitvoeren van bankboekingen. 

 Bewaken en uitvoeren van het facturatieproces. 

 Afletteren van bankmutaties. 

 

Aanvullend: 

Hassan is bij Vopak begonnen op de debiteurenadministratie. Na twee maanden zag de 

opdrachtgever dat hij de capaciteit had om ingezet te kunnen worden op de General Ledger afdeling. 

Dit bewijst nogmaals dat Hassan in staat is om in korte tijd nieuwe werkzaamheden op te pakken. 

 

 

Masters in Finance B.V.       Oud-Beijerland  

Opdrachtgever: Topbrands Europe B.V.       

 

Functie: Financieel medewerker       06-2016 – 09-2016 

 

Topbrands Europe BV is een inkoop-gedreven handelsbedrijf met veel ervaring in de markt voor 

persoonlijke verzorgingsproducten en huishoudelijke reinigingsproducten. Sinds 2002 heeft 

Topbrands Europe nationaal én internationaal naam opgebouwd als een betrouwbare, krachtige 

partner voor retailers en multinationals.  

 

Werkzaamheden: 

 Dashboard opstellen voor het management t.b.v. onder andere voorraadbeheer en 

debiteurenbeheer. 

 Verbeteren van het debiteurenproces door middel van het vormgeven van het 

aanmaningsproces en debiteurenbeheer in Excel. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk 

daling van het DSO en het uitstaand saldo.   

 Bewaken en uitvoeren van het debiteurenbeheer. 

 Inboeken van inkoopfacturen. 

 Inboeken van de bankboek. 

 Optimaliseren van het facturatieproces. De verbeterpunten hebben geresulteerd in een 

snellere verwerking. 

 Bewaken en uitvoeren van het facturatieproces. 

 Opstellen van de cash flow. 

 In kaart brengen van de huidige en ontwikkelen van de gewenste processen binnen de 

financiële afdeling (bankmutaties, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, maandafsluiting, 

facturatieproces, kostennota’s) door middel van Visio.     

  

Aanvullend: 

Hassan was in eerste instantie ingehuurd voor een maand om de achterstand in de verwerking van de 

inkoopfacturen te verkleinen. Echter, na een aantal weken bleek al snel dat Hassan meer in zijn mars 

had. Dit resulteerde in een verlenging van de opdracht. Hij kreeg de vrijheid om het debiteurenbeheer 

opnieuw vorm te geven en deze te beheren. Ook heeft hij tijdens deze periode dashboards opgesteld 

die het management voorzag van stuurinformatie.    
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Detachering         Amsterdam 

Opdrachtgever: Liander N.V. 
 
Functie: Jr. Project controller        08-2015 – 05-2016 
 
Liander is een Nederlands nutsbedrijf dat het midden- en laagspanningselektriciteitsnet en het hoge 

en lagedruk gasnet in een deel van Nederland beheert. Liander N.V. is de grootste netbeheerder in 

Nederland. Liander N.V. beheert het energienetwerk in de provincies Gelderland en Noord-Holland en 

in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. 

 

Werkzaamheden: 

 Financiële analyses maken van voor- en nacalculaties van projecten. 

 Beoordelen of kosten als investering of als operationele kosten opgevoerd moeten worden 
(OPEX/CAPEX). 

 Risico analyses maken. 

 Toetsen of de aangeleverde verklaringen van voldoende kwaliteit zijn i.v.m. de interne audit. 

 Correctieboekingen maken op grootboekniveau.  

 Interne audits uitvoeren van analyses om de kwaliteit te waarborgen.  

 Het verbeteren van de volgende processen: kennisborging, (financiële-) analyseproces en 
risicobeheer. 

 Het opleiden van nieuwe medewerkers. 
 
Aanvullend: 

Tijdens deze functie heeft Hassan geleerd hoe het is om in een projectorganisatie te werken. In deze 
functie heeft hij samen moeten werken met engineers en projectmanagers binnen de organisatie. 
Naast zijn werkzaamheden zoals het analysen van de nacalculatie, heeft hij bijgedragen aan het 
verbeteren van de processen als kennisborging, (financiële-) analyseproces en risicobeheer. Dit heeft 
geresulteerd in kwalitatief betere financiële analyses. In korte tijd heeft Hassan zich ontwikkeld tot een 
bindende medewerker binnen de afdeling.  
 
 
Albert Heijn         Den Haag 
 

Functie: Afstudeerstagiaire        08-2014 – 06-2015 

 

Albert Heijn is een Nederlandse keten van supermarkten, die eigendom is van Ahold. In Nederland 

heeft het bedrijf 949 winkels (inclusief 64 AH to go's en 35 AH XL's) en is daarmee de grootste 

supermarktketen van het land. Daarnaast zijn er 38 filialen in België, 6 AH to go's in Duitsland en er is 

sinds 2007 een vestiging op Curaçao. 

 

Afstudeeronderwerp: 

 Onderzoek naar de oorzaak van te hoge dervingskosten binnen de winkelgroep Den 

Haag zuid (19 winkels) en de aanpak om de deze te reduceren. Uit dit onderzoek zijn 

verschillende aanbevelingen voortgekomen die door verschillende filialen zijn 

doorgevoerd. De kosten zijn hierdoor aanzienlijk gedaald.     
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TrustAccounts         Den Haag 

 

Functie: Junior Accountant       09-2014 – 03-2015 

 

TrustAccounts is een administratiekantoor in Den Haag die naast het verzorgen van de administratie 

van haar klanten ook fiscale en financieel advies verleend aan zowel MKB-bedrijven als ondernemers. 

 

Werkzaamheden: 

 Financiële administraties van klanten verwerken: kasboek, bankboek, inkoop, verkoop.  

 Afletteren van bankmutaties. 

 Verzorgen van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en 

managementinformatie. 

 Verwerken van de aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting. 

 Financieel advies verlenen aan klanten.  

 

Aanvullend: 

Hassan heeft tijdens deze periode in de praktijk geleerd wat boekhouden inhoud. Hij heeft geleerd hoe 

een administratie van begin af aan opgebouwd wordt. In korte tijd is zijn portefeuille van klanten 

gegroeid en heeft hij een adviserende rol gehad op het gebied van belastingenzaken en 

investeringen.  

 

 

Nationale-Nederlanden (NN)        Den Haag 

 

Functie: Stagiaire Intermediair Administratie Verzekeren     11-2012 – 03-2013 

 

Nationale-Nederlanden (NN) is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, één van de grootste van 

Nederland. De onderneming maakt sinds de fusie met de NMB Postbank Groep in 1991 onderdeel uit 

van de ING Groep. In 2013 is Nationale-Nederlanden onderdeel geworden van de NN Group. In 2014 

is dit bedrijf volledig afgesplitst van ING en zijn de aandelen naar de beurs gebracht. Naast 

verzekeringen worden ook bancaire producten (voornamelijk hypotheken) aangeboden.  

 

Werkzaamheden:  

 Contacten onderhouden met Verzekeringsadviseurs. 

 Administratie bijhouden van Verzekeringsadviseurs. 

 Administratie voor de afdeling bijzonder beheer (debiteuren) verzorgen. 

 Incidenten in prolongatieoverzichten oplossen. 

 Intensief begeleiden van nieuwe stagiaires. 

 Optimaliseren en herschrijven van processen. 

 

Aanvullend: 

Tijdens zijn stageperiode heeft Hassan indruk gemaakt bij Nationale-Nederlanden. Vooral zijn bijdrage 

tijdens het optimaliseren en herschrijven van processen is waardevol geweest. Dit werd beloond door 

een contractaanbieding. Hassan is hier niet op ingegaan, omdat hij zijn studie af wilde ronden.  
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Albert Heijn          Den Haag 

 

Functie: Teamleider        10-2011 – 09-2015 

 

Albert Heijn is een Nederlandse keten van supermarkten, die eigendom is van Ahold. In Nederland 

heeft het bedrijf 949 winkels en is daarmee de grootste supermarktketen van het land.  

 

Werkzaamheden:  

 Het begeleiden en aansturen van een team. 

 Maken van planning voor een team van gemiddeld 130 medewerkers.  

 Voorraad inventarisaties. 

 Personeel werven en opleiden. 

 Verbeteren van de processen. 

 Verantwoorden van financiële resultaten bij het management. 

 

Aanvullend: 

Hassan heeft de laatste twee jaar deze functie vervuld naast zijn studie. Hij heeft verschillende filialen 

in Den Haag geholpen om de processen te verbeteren om zo de financiële KPI’s te halen. Zo heeft hij 

drie filialen geholpen om zowel de loonkosten als dervingkosten binnen een jaar te verlagen. Het feit 

dat Hassan naast zijn fulltime studie deze functie heeft bekleed geeft aan dat het een doorzetter is.  

 

Opleidingen 

 

 HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2015.  

 HAVO. Diploma behaald in 2010. 
 

Trainingen en cursussen 

 

 Opleiding tot bedrijfshulpverlener (BHV)  

 Herkennen en omgaan met afwijkend gedrag (HOMAG) 

 Opleiding tot Teamleider 

o Communicatie 

o Praktisch leidinggeven 

o Teamleider aan zet 

o Aansprekend teamleiderschap 

 

Skills & Expertise 

 

 Management rapportages 

 Verzamelen en vastleggen van (management) informatie  

 Debiteuren- en crediteurenbeheer 

 Cash flow 

 Accounting 

 Project control 

 Project administratie 

 Inrichten en implementeren van financiële processen 

 Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

 General Ledger 
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Competenties 

 

 Sociaal  

 Teamplayer maar ook zelfstandig 

 Besluitvaardig 

 Nieuwsgierig en onderzoekend  

 Resultaat- en prestatiegericht 

 Hands-on mentaliteit 

 Ambitieus 

 Betrokkenheid 

 Flexibel 

 Positief 

 

Automatiseringskennis 

 

 MS Word 

 MS Access 

 MS Excel 

 MS Powerpoint 

 Visio 

 Exact  

 SAP 

 Unit 4 Agresso 

 Afas 

 Navision 

 JD Edwards 

 OnGuard 
 

Talen 

 

 Nederlands. Goed in woord en geschrift 

 Engels. Redelijk in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Hassan       

Woonplaats:  Den Haag    

Geboortedatum:  07 april 1993   
Hobby’s:  Fitness, hardlopen, voetbal, koken, lezen, reizen.     
 


