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CV van Lennart 
 

Profiel 

 

Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de 

voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit weet hij snel 

resultaten te boeken. Hij is prettig in de omgang en weet mensen mee te krijgen bij veranderingen. Hij 

kan zowel uit de voeten in functies die een hoge mate van zelfstandigheid vereisen als in rollen waarin 

samenwerking de sleutel tot succes is. Lennart wil zich graag verder specialiseren op het gebied van 

(project) management ondersteunende werkzaamheden en business control. 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Topbrands Europe B.V.      Oud-Beijerland 

 

Functie: Finance Manager       09-2016 – heden 

 

Topbrands is een groothandel die gespecialiseerd is in het leveren van A-merken, met name 

schoonmaak en verzorgingsmiddelen, aan secundaire afzetkanalen (waaronder Action en Big Bazar). 

 

Werkzaamheden:  

 Aansturen van de financiële afdeling (8 fte). 

 Verantwoordelijk voor de volledigheid van 4 administraties. 

 Herstructurering en herinrichting afdeling. 

 Advies over implementatie en ontwikkeling NAV2016. 

 Advies over implementatie scanningssoftware. 

 

Aanvullend: 

Lennart is ingehuurd vanwege een tijdelijke personele onderbezetting (1 fte) binnen Topbrands. 

Tevens is Lennart ingehuurd om de afdeling van een nieuwe impuls te voorzien en de ontwikkeling 

van de medewerkers te stimuleren. 
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Kalmar Netherlands B.V. (onderdeel van Cargotec)  Rotterdam 

 

Functie: Senior Business Analyst      10-2015 – 08-2016 

Functie: Local Project Manager Legal Split Cargotec Netherlands  12-2015 – 08-2016 

 

Kalmar levert logistieke oplossingen aan havens, terminals en distributie centra en is leidend op het 

gebied van terminal automatisering en container handling. 

 

Werkzaamheden:  

 Project Manager voor juridische splitsing Cargotec Netherlands B.V.; 
o Aansturen projectmedewerkers; 
o Coördineren testen SAP; 
o Voorbereiden splitsing balans; 

 Coördineren maandafsluiting; 

 Verzorgen en analyseren van de maandelijkse rapportage; 
o Service; 
o Lease contracten; 

 Verzorgen en bespreken van rapportages aan managers; 

 Opstellen ad-hoc rapportage; 

 Door ontwikkelen van rapportages. 
 

Aanvullend: 

Lennart is ingehuurd vanwege een tijdelijke personele onderbezetting (2 fte) binnen Kalmar. Tevens is 

Lennart de tijdelijke (informele) leidinggevende van de afdeling tot de nieuwe Finance Manager is 

gevonden.  
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Eurailscout (Joint Venture van Strukton en SCNF) Amersfoort 

 

Functie: Business Controller      03-2015 – 10-2015 

 

Eurailscout is een joint venture van Strukton en SCNF (Frankrijk) en houdt zich bezig met de 

preventieve controle van de railinfrastructuur. Hierbij valt te denken aan de controle van wissel, 

slijtage aan rails en de gesteldheid van de bovenleidingen. Eurailscout heeft klanten in onder andere 

Nederland, Duitsland, Italië en Denemarken.  

 

Werkzaamheden:  

 Verzorgen van de maandelijkse rapportage aan het management; 

 Verzorgen van rapportages aan projectmanagers; 

 Opstellen van Forecast 1; 

 Opstellen ad-hoc rapportage; 

 Door ontwikkelen van rapportages; 

 Advies over nieuw te installeren pakket (Navision) waaronder het beoordelen en vullen van 
het implementatiebestek. 

 

Aanvullend: 

Lennart is ingehuurd vanwege een tijdelijke personele onderbezetting binnen Eurailscout, waarbij 

gezocht werd naar een tijdelijke opvulling die direct aan de slag kon zonder een uitgebreid 

inwerkprogramma. Daarnaast wil Eurailscout gebruik maken van Lennarts ervaring met het opzetten 

en inrichten van nieuwe systemen. 

 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: BP Raffinaderij       Rotterdam 

 

Functie: Management Information Specialist     01-2014 – 02-2015 

 

BP Raffinaderij Rotterdam is onderdeel van BP Global en houdt zich bezig met het raffineren van 

ruwe olie tot hoogwaardige eindproducten. BPRR is de op 1 na grootste raffinaderij van Europa. 

 

Werkzaamheden:  

 Verzorgen van de maandelijkse rapportage aan costcenters; 

 Maandelijks overleg over resultaten met costcenters; 

 Coördineren budgetteringsproces; 

 Coördineren accountantscontrole; 

 Opstellen ad-hoc rapportage; 

 Door ontwikkelen van rapportages; 

 Creëren van kosten bewust zijn. 
 

Aanvullend: 

Lennart is ingehuurd vanwege veranderende eisen binnen BP en op handen zijnde pensionering van 

medewerkers. BP ziet zich door veranderende marktomstandigheden genoodzaakt meer en meer op 

kosten te sturen en heeft Lennart ingehuurd om dit proces soepeler te laten verlopen. Daarnaast heeft 

BP diverse kostenbesparende trajecten lopen (STEPS) waarin behoefte is aan een “frisse” kijk op de 

materie. Ook hierin is de expertise van Lennart gewenst. 
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Hill’s Pet Nutrition BV (onderdeel van Colgate – Palmolive)   Breda 

 

Functies: Associate Finance Manager      12-2012 – 12-2013 

 

Hill’s Pet Nutrition is onderdeel van de Colgate-Palmolive groep en heeft zich gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van hoogwaardig op medisch onderzoek gebaseerd honden- en kattenvoer. 

 

Werkzaamheden: 

 Verantwoordelijk voor de Financiële afdeling (3 fte); 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en verbeteren van alle interne rapportages; 
o Maandafsluiting; 
o Kwartaalafsluiting; 
o Jaarafsluiting; 

 Aanspreekpunt voor de accountant bij de interim- en jaarcontrole; 

 In samenwerking met andere afdelingen opstellen van budgetten en latest estimates; 

 Analyse en rapportage van de P&L gesplitst naar land en kwartaal; 

 Analyse van lopende promoties en resultaat ontwikkeling; 

 Analyse en rapportage op regio gebonden sales budgetten; 

 Beheren van lopende lease overeenkomsten voor ict (sale en lease back); 

 Betrokken bij diverse ad-hoc projecten; 

 Aangifte BTW en VPB voorbereiden en uitvoeren voor zowel Nederland als België; 

 Eindverantwoordelijk voor het budgetterings- en forecastingproces; 

 Het informeren en adviseren van het MT op het gebied van AO/IC; 

 Het verzorgen van management informatie; 

 Verzorgen SOX rapportage. 
 

Aanvullend: 

Het betreft hier een staf afdeling (Finance & Control) die het management ondersteunt en adviseert op 
het gebied van de financiële performance van het bedrijf.  
 

 

Sagenn Re-integratie BV       Zwijndrecht 

 
Functie: Business Controller       06-2010 – 12-2012 
 
Sagenn Re-integratie richt zich op het begeleiden en trainen van mensen aan de onderkant van de 
sociale ladder en het verzorgen van inburgeringscursussen. 
 

Werkzaamheden: 

 Eindverantwoordelijk voor de gehele Financiële afdeling (5 fte); 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en verbeteren van alle interne rapportages; 
o Kwartaalafsluiting; 
o Jaarafsluiting; 
o Projectrapportage; 

 Beoordelen en inschatten van (financiële) risico’s van aanbestedingen waarop Sagenn zich 
inschrijft inclusief de voorcalculatie van opbrengsten en kosten van het project; 

 Analyse van contracten met afnemers; 

 Coördinatie en uitvoering van de begrotingsronde (5 Bv’s); 

 Opstellen van pandlijsten en contact met de bank; 

 Controle van de verwerking van de salarissen; 

 Aanspreekpunt voor de accountant bij de kwartaal-, interim- en jaarcontrole; 

 Inrichting van het ERP-pakket (AFAS); 

 Implementatie en doorontwikkeling van het ERP-pakket (AFAS); 

 Integratie van aangekochte bedrijfsonderdelen; 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering van debiteurenbeheer; 
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Aanvullend: 

Lennart heeft hier de control functie ingericht en vormgegeven. Daarnaast heeft hij zich bezig 

gehouden met de opzet van de structuur van de organisatie waarbij de risico’s zijn gespreid door de 

diverse omzetstromen in verschillende Bv’s onder te brengen. 

 
 

ThyssenKrupp Liften BV      Krimpen aan den IJssel 

 
Functie: Business Controller      12-2007 – 05-2010 
 
ThyssenKrupp Liften BV is onderdeel van ThyssenKrupp AG en is gespecialiseerd in de nieuwbouw, 
modernisering en het onderhoud van lift- en roltrapinstallaties. 
 

Werkzaamheden: 

 Eindverantwoordelijk voor de gehele Financiële afdeling (20 fte); 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en verbeteren van alle rapportages aan de 
moedermaatschappij in Duitsland; 

o Maandafsluiting; 
o Kwartaalafsluiting; 
o Jaarafsluiting; 
o Twee wekelijkse forecast; 

 Coördinatie van de budgetronde en de navolgende twee herzieningen gedurende het jaar; 

 Bewaken van de “rolling forecast” (twaalf maanden) en afzetten tegen afgegeven budgetten; 

 Lid van Operationeel Management Team; 

 Analyse van contracten met afnemers; 

 Controle op financiële juistheid van alle interne rapportages vanuit de operatie; 

 Monitoren van de ontwikkeling van het Netto werkkapitaal; 

 Controle van de salarissen en de juiste verwerking; 

 Aanspreekpunt voor de accountant bij de kwartaal-, interim- en jaarcontrole. 

 Opstellen van de jaarrekeningen; 
o Conform IFRS; 
o Statutair; 
o Fiscaal; 

 Implementatie en doorontwikkeling van de projectsoftware (Oracle) met bijbehorende 
rapportages; 

 Mede verantwoordelijk voor alle voorstellen tot wijzigingen in het aanwezige softwarepakket 
(Oracle). 

 
Aanvullend: 

Lennart was hier verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe ERP pakket (Oracle) en het 

vormgeven van de business control functie. Tevens was hij verantwoordelijk voor het terugdringen van 

de kosten van de financiële afdeling door het in kaart brengen en stroomlijnen van financiële 

processen binnen de afdelingen. Successen waren onder andere het terugbrengen van het aantal fte 

van 27 naar 20 en het reduceren van rapportage tijden tijdens de afsluiting van 6 naar 2 dagen. 

Daarnaast heeft Lennart bijgedragen aan de ontwikkeling van een realtime rapportage systeem voor 

de projectorganisatie. 
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Exact Software BV        Delft 

 
Functie: Divisie Controller       11-2005 – 12-2007 
 
Exact software is de grootste ERP-software leverancier voor het MKB in Nederland. 
 

Werkzaamheden: 

 Mede verantwoordelijk voor de resultaten en de koers van de divisies (MT-lid); 

 Maandelijkse afsluiting van de administratie met bijbehorende rapportage en vastleggingen; 

 Opstellen tweewekelijkse forecast voor beide divisies; 

 Opstellen en door ontwikkelen van procedures; 

 Opstellen van ad-hoc rapportages; 

 Aanspreekpunt voor alle financiële vraagstukken vanuit de divisie, maar ook vanuit de 
Holding; 

 Autoriseren van betalingen met bijbehorende controle op juistheid; 

 Controle op juistheid van facturatie; 

 Controle op de volledigheid van de maintenance-base (uitgestelde omzet); 

 Opstellen budgetten in overleg met de General Manager. 
 
Aanvullend: 

Lennart heeft hier bijgedragen aan de integratie van drie divisies wat de slagkracht van de nieuw 

gevormde divisie ten goede kwam. Ook heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van controle 

mechanismen binnen exact. 

 
 
Corus Tubes S&C (nu onderdeel van Tata Steel)    Oosterhout 

 
Functie: Assistent Controller       10-2002 – 11-2005 
 
Corus Tubes S&C is een fabriek die zich heeft gespecialiseerd in de productie van “warm gevormde” 
buizen tot en met een diameter van 4 duim. Deze buizen zijn met verschillende nabewerkingen 
(gecoat, verzinkt e.d.) verkrijgbaar. 
 

Werkzaamheden: 

 Direct verantwoordelijk voor de financiële rapportage van de onderneming zowel intern als 
naar het moederbedrijf; 

 Voorbereiding en uitvoering van de verbeteringen in de interne controle; 

 Betrokken bij de scholing van niet-financieel onderlegde fabrieksmedewerkers in het gebruik 
van geautomatiseerde administratieve systemen; 

 Waarborging van het soepel draaien van de boekhoudafdeling, waaronder toezicht op 
kredietbewaking, crediteurenboek; 

 Controle op facturen op basis van prijsafspraken; 

 Verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling van betalingen aan crediteuren; 

 Uitgebreide betrokkenheid bij ontwikkeling van nieuwe software binnen SAP; 

 Contactpersoon met betrekking tot inter-company afstemmingen en disputen met 
dochterbedrijven; 

 Jaarafsluiting en de communicatie met de accountant. 
 
Aanvullend: 

Lennart heeft zich hier ook beziggehouden met de ontwikkeling van cockpits voor de fabriek die op 

wekelijkse basis de prestaties van de verschillende ploegen in kaart bracht. Ook heeft hij zich 

toegelegd op de verbetering van de modellen aangaande afval en uitval in de fabriek. 
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KPMG          Rotterdam 

 
Functie: Divisie Controller       08-2001 – 10-2002 
 
KPMG is een van de grootste accountantskantoren ter wereld. 
 

Werkzaamheden: 

 Specialisatie in controle van: 
o Materiële vaste activa; 
o Lonen en salarissen; 
o Debiteuren; 
o Controle op de werking van de interne controle van processen. 

 
Aanvullend: 

Lennart heeft hier de basis gelegd voor het verkrijgen van inzicht in bedrijfsprocessen en de 

bijbehorende risico’s en controle mechanismen. 

 

Opleidingen 

 

 Postdoctoraal RA. Diploma niet behaald. 2001-2002. 
 

 HEAO RA. Diploma behaald in juni 2001.  

 

Cursussen en Trainingen 

 

 Diverse SAP trainingen in 2016 (Projecten, Logistiek) 

 Training HFM in 2016 

 Training Navision Projecten en Financieel in 2015 

 Training AFAS HRM in 2012 

 Training AFAS Projecten in 2011 

 Training AFAS FI in 2010 

 Training in Global Integrator (Aangifte pakket van Ernst & Young) in 2009 

 Interne opleiding rapportage via Discoverer Plus (Oracle rapportage tool) in 2008 

 Interne opleiding Oracle in 2008 

 Training Exact Financials in 2007 

 Training Exact Globe 2003 voor gevorderden in 2006 

 Training Exact Globe 2003 in 2006 

 Training SAP debiteurenbeheer in 2005 

 Vervolg training Microsoft Acces in 2005 

 Cursus Microsoft Acces in 2005 

 

Skills & Expertise 

 

 Management rapportages 

 Business Control 

 Budgettering en Forecasting 

 Projectmanagement en control 

 Inrichten en implementeren van financiële processen o.a. SAP 

 Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

 Accounting 
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Competenties 

 

 Overzicht  

 Besluitvaardig 

 Sociaal  

 Zelfstandig 

 Resultaatgericht 

 Betrokkenheid 

 Collegialiteit 

 Zeer flexibel 

 

Automatiseringskennis 

 

 SAP (o.a. FICO, Maintenance en Projects) 

 Qlikview 

 Navision 

 Oracle 

 Exact Globe 2003 

 AFAS 

 Hyperion Enterprise 

 Hyperion Financial Management 

 Algemene tekstverwerkings-, presentatie-, spreadsheet- en databasepakketten, waaronder: 

Word, Excel, Access, PowerPoint 

 

Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Uitstekend in woord en geschrift 

 Duits. Matig in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Lennart 

Woonplaats:   Dordrecht 

Geboortedatum:   14 januari 1976 
Hobby’s:   Watersport en tennis 
 
 
 


