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CV van Kim 
 

Profiel 

 

Kim is leergierig en pakt nieuwe kansen met beide handen aan. Daarnaast is ze een echte doorzetter 
waardoor werkzaamheden snel eigen worden. Door de ervaring op financieel administratief niveau 
kan Kim zich ontwikkelen tot een allround financial. Haar uiteindelijke doel is om volledig zelfstandig 
als Financial Controller aan de slag te gaan bij een organisatie. 
 
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Hitachi Transport System Europe B.V.    Waardenburg 

 

Functie: Finance Professional       10-2017 - heden 

 

Hitachi Transport System Europe B.V. is een onderdeel van de Hitachi Transport System Group welke 

is gevestigd in Japan. 

 

Werkzaamheden: 

• Zelfstandig opstellen van de jaarrekening; 

• Leading rol in accountantscontrole. 

 

 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Eneco N.V.       Rotterdam 

 

Functie: Medewerker Financial Accounting     09-2016 – 06-2017 

 

Eneco Groep is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector en zicht vooral richt op 

duurzame energie. 

 

Werkzaamheden: 

• Het analyseren en beoordelen van gegevens ten gunste van het opstellen van de Energie 

Belasting aangifte voor de totale Eneco groep.  

• Het analyseren en beoordelen van gegevens ten gunste van het opstellen van de 

Belastingaangifte op Leidingwater voor de totale Eneco groep.  

• Het analyseren en beoordelen van gegevens ten gunste van het opstellen van de BTW 

aangifte voor de totale Eneco groep inclusief rondrekeningen.   

• Beoordelen, analyseren en opschonen tussenrekeningen. Kim heeft een situatie van 

onoverzichtelijkheid weten te keren richting goede, schone tussenrekeningen.  

• Intercompany doorbelastingen, transactieverwerking, boeken van bijzondere boekingen.  
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Studentalent DNL B.V.        Den Haag 

Functie:  Assistent Controller       12-2015 – 08-2016 
 
Studentalent DNL B.V., onderdeel van De nieuwe lichting groep B.V., is al geruime tijd 
gespecialiseerd in het detacheren en uitzenden van HBO en WO studenten.  
 

Werkzaamheden: 

• Het maandelijks rapporteren van cijfers aan leidinggevende en aandeelhouders 

• Opstellen van de jaarrekening van alle entiteiten welke onder De nieuwe lichting groep B.V. 
vallen.  

• Analyseren en optimalisatie financiële processen Microsoft Navision 

• Intern contactpersoon en aanspreekpunt voor NEN-controle 

• Opstellen van diverse interne en externe rapportages met behulp van Jet Reports 

• Cash forecast met bijbehorende analyse 

• Zelfstandig opstellen van de BTW aangiften 

• Zelfstandig opstellen van de CBS aangiften 

• Bijhouden van sub-administraties (inkoop en verkoop)  

 

Aanvullend: 

Studentalent is per 1 januari 2016 gestart met Microsoft Navision. Kim heeft aandeel gehad in het 
optimaliseren van dit systeem. 
 

 

Mediq NL B.V.         Oud-Beijerland 

Functie:  Medewerker Financiële Administratie     09-2013 – 11-2015 
 
Mediq NL B.V., dochter van Mediq B.V., is een organisatie welke medische hulpmiddelen levert aan 
onder andere ziekenhuizen en zorginstellingen. 
 

Werkzaamheden: 

• Het maandelijks en jaarlijks rapporteren van cijfers aan CFO  

• Key user SAP implementatie  

• Het verwerken van klant- en leveranciersbonussen 

• Debiteurenbeheer 

• Crediteurenbeheer 

• Verwerken van materiële vaste activa 

• Analyseren van geld- en goederenstroom in euro’s en dollars (verbandscontrole).  

• Eindverantwoordelijke CBS aangiften 

• Eindverantwoordelijke ICL aangiften 

• Bijhouden van sub-administraties (inkoop en verkoop) 
 

Aanvullend: 

Mediq B.V. heeft in 2014 de start gegeven aan een wereldwijde implementatie om alle Mediq 
bedrijven op één SAP systeem te laten werken. Kim heeft binnen Mediq NL B.V. een key user rol 
gekregen om de financiële processen binnen SAP in te regelen. 
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Opleidingen 

 

• HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2013 
 

• HAVO. Diploma behaald in 2007 
 

Skills & Expertise 

 

• Management rapportages 

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Forecasting 

• Inrichten en implementeren van financiële processen 

• Beschrijven van administratieve organisatie processen en interne beheersmaatregelen 

 

Competenties 

 

• Flexibel 

• Sociaal  

• Teamplayer maar ook zelfstandig 

• Leergierig  

• Hands-on mentaliteit 

• Ambitieus 

• Collegiaal 

 

Automatiseringskennis 

 

• Exact  

• Cognos Controller 

• Cognos BI 

• MS Office 

• Microsoft Navision 

• SAP 

• SAP BW 
 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Goed in woord en geschrift 

• Duits. Redelijk in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:   Kim    

Woonplaats:  Rotterdam  

Geboortedatum:  26 mei 1990  
Hobby’s:  Zeilen, tennissen, reizen 
 

 


