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CV van Jordi  
 

Profiel 

 

Jordi is door zijn sociale eigenschappen en open communicatie snel aangepast in de bedrijfsomgeving. 
Hij went snel aan de financiële software. Hij is leergierig en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Hij heeft een kritische blik op de processen binnen de financiële afdeling. Hij is vindingrijk en een 
doorzetter. Op de korte termijn wil hij bij diverse opdrachtgevers in de financiële keuken kijken om zo 
veel ervaring op te doen binnen de financiële afdeling. Op de lange termijn wil hij doorgroeien tot een 
allround financieel adviseur.  
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Franken Transport B.V.      Nieuw Bergen 

 
Functie:  Interim Financial       9-2017 – heden 
 
Franken Transport, opgericht in 1935, is een toonaangevende logistieke dienstverlener die 
gespecialiseerd is in de distributie van levensmiddelen en kleinhandel in de detailhandel/ 
voedingssector. 
 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk voor crediteurenbetalingen, bankboekingen; 

• Ondersteuning tijdens de maand- en jaarafsluiting; 

• Implementeren nieuw ERP-pakket; 

• Als een klankbord voor de controller fungeren; 

• Buitenlandse BTW terugvragen; 

• Tussenrekeningen uitzoeken; 

• Memoriaal boekingen uitvoeren.  
 

 

Tsubakimoto Europe B.V.       Dordrecht 

 
Functie:  Finance en control assistent      11-2016 – 9-2017 
 
Tsubakimoto is een marktleider op het gebied van aandrijfkettingen en aanverwante producten en 
bedient klanten over de gehele wereld, het hoofdkantoor is gevestigd in Japan.   
 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer, bankboekingen en credit nota’s; 

• Ondersteuning tijdens de maandafsluiting; 

• Bedenken en doorvoeren procesefficiency; 

• Controle inkoopfacturen; 

• Aanspreekpunt voor Spaanse collega’s/klanten i.v.m. opening eerste vestiging in Spanje; 

• Vertaling zakelijke correspondentie Spaans-Engels, Engels-Spaans. 
 
Aanvullend:  
Jordi ontwikkelde een macro in Excel om efficiënt een overzicht te genereren voor vervallen facturen.  
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Side jobs           

         10-2013 – 02-2016 

Werkzaamheden: 

• Onderzoeksjournalistiek op het gebied van financiën en voetbal. Co-auteur van gepubliceerde 
artikelen in het Algemeen Dagblad en Vers Beton. De cijfers van de jaarrekening 
geïnterpreteerd en dat getoetst tegen de geldende regelgeving Financial Fairplay; 

• Het boeken en versturen van facturen bij Sole Brands International B.V. 
 
 

Marsh B.V.        Rotterdam 

 
Functie:  Operations assistent      07-2009 – 12-2011 
 
Marsh is een wereldmarktleider als makelaar in assurantiën, hoofdkantoor gevestigd in Amerika. 
Bedient de business to business markt, schermt de risico’s van de cliënten af door middel van 
risicomanagement en verzekeringen.  
 

Werkzaamheden: 

• Verbeteren van de financiële administratieve processen;  

• Verzorgen maandelijkse rapportage budget-omzet aan het management; 

• Vergelijken van offertes kredietverzekeraars; 

• Schrijven instructie boekingen. 
 
Aanvullend: 

Jordi heeft na een analyse van de financiële administratie van de afdeling een groot bedrag ontdekt, 
wat een cliënt nog diende te betalen, wat verschuild lag achter spookboekingen. Hij volgde naast zijn 
baan vanaf september 2010 de Premaster Finance voltijd opleiding.  
 

Detachering        Den Haag  

           

Functie:  Interim Financial      01-2008 – 12-2008 
 
Gedetacheerd bij Parnassia en Florence 
 
Werkzaamheden: 

• Analyseren financiële en niet-financiële informatie voor de management (draaitabellen); 

• Inboeken van facturen en verwerken via SAP. 
 
Aanvullend: 

Jordi studeerde tijdens zijn baan voor HBO Bedrijfseconomie. 
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Koninklijke Marechaussee      Den Haag 

 
Functie:  Auditor        08-2006 – 12-2007 
 
De Koninklijke Marechaussee is een krijgsmachtonderdeel met drie hoofdtaken: 

Het controleren van de grenzen, het bewaken en beveiligen van het Koninklijk huis en het uitvoeren van 

internationale en militaire politietaken. 

 

Werkzaamheden: 

• Controleren van opslag en gebruik risico-gevoelig materieel bij de dependances van de KMar 
alsmede een controle op de facturen en kas; 

• Interviewen van medewerkers;  

• Schrijven van audit rapporten.  
 

Aanvullend: 

Tijdens een audit bij een dependance heeft Jordi ter plekke aanpassingen uitgevoerd aan een bestaand 

proces, omdat het kon leiden tot een operationele crisissituatie. Hij studeerde tijdens zijn baan voor 

HBO Bedrijfseconomie. 

 

Koninklijke Marechaussee         

 
Functie:  Wachtmeester       08-2006 – 12-2007 
 

Werkzaamheden: 

• Controle paspoorten; 

• Schrijven van proces-verbaal; 

• Beveiliging objecten; 

• Uitvoeren van politie werkzaamheden. 
 
Aanvullend: 

Jordi studeerde tijdens zijn baan voor HBO Bedrijfseconomie en behaalde HAVO-certificaten. 
 

 

Opleidingen 

 

• Master of Science in Finance. Diploma behaald in 2016. 
 

• Pre-master Finance. Diploma behaald in 2012. 
 

• HBO Bedrijfseconomie (deeltijd). Diploma behaald in 2010.  
 

• HAVO certificaten (deeltijd). Certificaten behaald in 2005. 
 

• Wachtmeester (onderofficier) Koninklijke Marechaussee. Diploma behaald in 2003. 
 

• Mavo-D. Diploma behaald in 2001. 
 

Skills & Expertise 

 

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Forecast proces 

• Inrichten- en implementeren van financiële processen 

• Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

• Analyseren financiële- en niet financiële informatie 
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Competenties 

 

• Sociaal  

• Teamplayer maar ook zelfstandig 

• Leergierig 

• Doorzetter  

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Hands-on mentaliteit 

• Ambitieus 

• Collegialiteit 
 

Automatiseringskennis 

 

• Stata 

• SPSS 

• AS400 

• Agresso Wholesale 

• Excel (vergevorderd) Draaitabellen genereren, VBA basis coderingswerkzaamheden 

• MS Office 

• Sap R/3 

• SRXP 

• TeamSoft 

• Visma 
 

Talen 

 

• Nederlands,  Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels,  Goed in woord en geschrift 

• Spaans,  Redelijk in woord en geschrift 

• Catalaans,  Redelijk in woord 
 

 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Jordi    

Woonplaats:   Hendrik-Ido-Ambacht   

Geboortedatum:  01-02-1984   
Hobby’s:   Fitness, lezen, reizen, en astronomie.    
 
 

 


