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CV van Martijn 

Profiel 

 
Martijn wil graag veel leren door bij verschillende keukens mee te kijken. Hierdoor wil hij er achter 
komen welke onderdeel hij het leukst vind op financieel gebied. Hij wil altijd verbeteringen 
doorbrengen binnen een bedrijf. Hij geeft daarom graag advies op processen die efficiënter en 
effectiever kunnen. 
 

Werkervaring 

 
Masters In Finance B.V.  
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)    Schiphol 
 
Functie: Financieel Medewerker      05-2016 – heden 
 
KLM is een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. KLM levert zijn dienst wereldwijd en heeft de 
KLM groep gevormd. De KLM Groep bestaat uit Cityhopper, Martinair en Transavia. In 2004 is 
KLM gefuseerd met Air France tot de holding Air France KLM. Buiten het vervoeren van 
passagiers heeft KLM meer hoofdactiviteiten zoals vrachtvervoer en vliegtuigonderhoud. Ook 
levert KLM bepaalde activiteiten voor het Jet Center. Het Jet Center verzorgt privé vluchten.   
 
Werkzaamheden: 

 Volledige beheren en managen van de debiteuren. 

 Zorgen dat de klanten van KLM op de hoogte worden gesteld van een bankwijziging van 
KLM. (D.m.v. mail merge)  

 Automatiseren van het maken van facturen d.m.v. Mail Merge, Excel en Word. Ook 
worden de facturen nu digital opgeslagen i.p.v. hardcopy. Digitaal is een mappen 
structuur opgezet zodat facturen makkelijk en snel gevonden kunnen worden. 

 Factuur lay-out verbeteren 

 Verder worden facturen nu voor +/- 90% via de mail verstuurd waarbij dit hiervoor maar 
voor +/- 10% gedaan werd. 

 Opzetten van rapportages uit SAP richting het management. 

 Boeken van dubieuze debiteuren en de voorziening hiervoor in SAP. 

 Opzetten van de dunning (betaal herinneringen) procedures in SAP. 

 Het opzetten van procesbeschrijvingen. 

 Verwerken van brandstof bonnen en handling orders van passagiers/bedrijven welke 
vliegen via het Jet Center. 

 Oplossen van disputen bij de debiteuren. 
 
Aanvullend: 
Doordat KLM overgegaan is op SAP en veel werkzaamheden waren verouderd waren er genoeg 
projecten voor Martijn om op te pakken. Belangrijk was voornamelijk het automatiseren, 
digitaliseren en zo optimaal mogelijk gebruik maken van SAP. Martijn heeft hier het voortouw in 
genomen. 
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Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: De Viersprong      Halsteren 
 
Functie: Financieel Medewerker      02-2016 – 04-2016  
 
De Viersprong is gespecialiseerd in diagnose en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 
gedragsproblemen.  
 
Werkzaamheden: 

 Voorbereiding voor de jaarafsluiting 

 Beheren van de debiteuren 

 Implementeren facturatie via Vecozo. (Digitale facturatie) 

 Maken van procesbeschrijvingen voor het debiteurenbeheer 

 Oplossen van disputen bij de debiteuren 

 Opzetten van (credit) facturen in Excel 

 Boeken van (credit) facturen in het boekhoudsysteem 

 Afletteren van de debiteuren 

 Maken van correctie via het memoriaal voor de debiteuren 

 Wekelijks rapportages leveren aan het management i.v.m. debiteurenstand 

 Verbeteren van de processen op het gebied van de debiteurenbeheer  

 Digitaliseren van de het debiteurenbeheer 

 Het terugdringen van de achterstand op het gebied van debiteurenbeheer 
 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Exxonmobil      Breda 
 
Functie: Treasury Center Back office     10-2015 – 01-2016  
 
ExxonMobil is een leverancier van brandstoffen. Ze leveren wereldwijd hun producten en 
diensten. De verschillende brandstoffen en smeermiddelen zijn uiteindelijk te vinden bij de Esso 
tankstations (onderdeel van ExxonMobil). 
 
Werkzaamheden: 

 Het controleren en goedkeuren van verschillende transacties 

 Het controleren van verschillende koers informatie 

 Het leveren van koers rapportages aan managers  

 Het leveren van transactie rapportages aan managers 
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Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Personal Car Lease     Amsterdam-Noord 
 
Functie: Debiteurenbeheer      04-2015 – 07-2015 
 
Personal Car Lease hierna, te noemen PCL, is een lease maatschappij. PCL focust zich 
voornamelijk op de personen auto’s voor bedrijven.  

 
Werkzaamheden: 

 Processen in kaart brengen van het debiteurenbeheer 

 Processen verbeteren van het debiteurenbeheer 

 Advies geven aan de directie van PCL op het gebied van debiteurenbeheer 

 Implementeren nieuw software programma Pipedrive voor het debiteurenbeheer 

 Ontwikkelen van brieven voor de betalingsherinneringen 1 tot en met 4 

 Het terugdringen van de debiteuren achterstand 

 
Aanvullend: 
ABN Amro financiert een deel van de contracten van Koops Furness. Dit deel heeft PCL sinds 
augustus in beheer genomen toen Koops Furness failliet is verklaard. Na de overname 
ontstonden veel achterstanden bij de overgenomen leasecontracten. Het beheren van de 
debiteuren moest gereorganiseerd worden. Martijn heeft met zijn mede collega’s ervoor gezorgd 
dat de volledige achterstand in Pipedrive verwerkt is. Hij heeft het personeel aangestuurd van de 
afdeling debiteurenbeheer.  
 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Ipse de Bruggen     Zoetermeer 
  
Functies: Financieel administrateur     12-2013 – 04-2015 
 
Ipse de Bruggen biedt bijzonder hulp aan mensen met een handicap. Zowel jong als oud met 
verschillende handicappen. Ipse de Bruggen ondersteunen deze personen bij het leven van hun 
eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. In wonen, werken, leren en recreëren, in de 
hele provincie Zuid-Holland.  
  
Werkzaamheden: 

 Beheren van de crediteuren 

 Beheren van de debiteuren 

 Het coderen van crediteuren naar kostenplaats en grootboekrekening 

 Vooral voor de crediteuren moest een grote achterstand worden bijgewerkt 

 Advies geven voor procesverbeteringen voor het beheren van zowel de debiteuren als 
crediteuren 
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Detachering 
Opdrachtgever: Jacobs engineering     Leiden & Hoogvliet 
  
Functies: Project accountant & Cost Controller    09-2013 – 10-2-2014 
 
Jacobs engineering is de markleider op het gebied van engineering. Het Amerikaanse bedrijf is 

verspreid over de hele wereld. Grote klanten van Jacobs zijn bijvoorbeeld Shell & BP. Veiligheid 

en personeel staan hoog in het vaandel bij dit bedrijf. 

 
Werkzaamheden: 

 Het maken van zowel interne, externe als credit facturen.  

 Correcties maken i.v.m. foutief boeken van uren door medewerkers. Ook worden 
correctie gemaakt als de actuele kosten het budget overschrijden van een project. 

 Zorg dragen dat de juiste medewerkers op de juiste projecten hun uren kunnen boeken.  

 Projecten aanmaken (en sluiten) in Oracle. 

 Juiste tarieven aan projecten en medewerkers hangen. 

 Project manager ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door een overzicht uit Oracle te 
halen van de gemaakte kosten van een project in een bepaalde periode.  

 Betaal verzoeken indienen via het systeem van Shell. (Sus portal) 

 Rapporten leveren aan verschillende disciplines. 

 Budgetten van projecten beheren. 

 Het verdelen van de overhead kosten over de projecten. 

 Budget aanvragen bij de klant. 
 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek     Den Haag 
 
Functie: Financieel medewerker & stagiair    11-2012 – 11-2013 
 
De Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder 

rechtspersoonlijkheid dat krachtens de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek van 2003 

(Staatsblad 516) een aantal taken heeft gekregen in verband met het CBS en de statistische 

informatievoorziening van het rijk. 

 

Werkzaamheden: 

 AO/IC werkzaamheden 

 Debiteurenbeheer 

 Facturen inboeken 

 

Aanvullend: 

Als afstudeeropdracht heeft hij de administratieve organisatie van het CBS verbeterd en 

geïmplementeerd. De AO was een papieren tijger. Hierna is dit verbeterd naar een overzichtelijk 

en goed leesbare AO. Na zijn afstuderen heeft hij het debiteuren beheer gedaan en facturen 

ingeboekt. 
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Marike Europe        Den Haag 
 
Functie: Financieel medewerker (stagiair)    02-2011 – 12-2011 
 

Marike Europe is een bedrijf dat luxe sanitair ontwerpt. Voornamelijk luxe lavabo’s (wastafels). 

Het is een Business to Business organisatie. Particulieren kunnen via de dealers ook in bezit 

komen van het sanitair. Het grootste project is het palmeiland in Dubai geweest. Verder heeft 

Marike Europe ook in verschillende grote onderneming in Nederland hun sanitair staan. 

 
Werkzaamheden: 

 Facturen inboeken 

 Belastingaangifte doen 

 Debiteuren & crediteuren beheren 

 AO Handleiding schrijven 

 Advies geven aan leidinggevende. 

 Klanten helpen 
 
 
Botinger & Roi        Den Haag 
 
Functie: Financieel medewerker (stagiair)     02-2011 – 12-2011 
 
Botinger & Roi is een bedrijf dat luxe sanitair ontwerpt. Voornamelijk luxe lavabo’s. Het is een 

Business to Business organisatie. Particulieren kunnen via de dealers ook in bezit komen van het 

luxe goed. Dit bedrijf is tijdens zijn stage geopend door de ontwerper Boudewijn Roest (eigenaar 

van Marike Europe). 

 
Werkzaamheden: 

 Facturen inboeken 

 Belastingaangifte doen 

 Debiteuren & crediteuren beheren 

 AO Handleiding schrijven 

 Advies geven aan leidinggevende. 

 Klanten helpen 

 Helpen bij Marketing acties 
 
 
Student Talent        Den Haag  
 
Functie: Uitzendkracht       09-2008 – 05-2009 
 
Student talent is een uitzendbureau voor studenten te Den Haag. 
 
Werkzaamheden: 

 Hij heeft verschillende financiële werkzaamheden gedaan bij verschillende bedrijven. Van 

facturen inboeken tot aan debiteuren bellen. 
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Opleidingen 

 

 HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2013.  
 

 HAVO. Diploma gehaald in 2008. 

 

Skills & Expertise 

 

 Management rapportages 

 Business Analyse 

 Budgetteringsproces 

 Verzamelen en vastleggen en rapporteren van statische informaties 

 Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

 Accounting 

 Debiteurenbeheer 

 Crediteurenbeheer 

 Processen verbeteren 

 Processen in kaart brengen en verbeteren 

 Medewerkers aansturen 

 Nieuwe software programma implementeren op gebied van financiën  

 Treasury management 
 

Competenties 

 

 Loyaal 

 Sociaal  

 Teamspeler 

 Zelfstandig 

 Leergierig 

 Resultaatgericht 

 Flexibel 

 Stressbestendig 
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Automatiseringskennis 

 

 PowerPoint 

 Excel 

 Word 

 Acces 

 Outlook 

 SAP 

 Oracle 

 Multivers 

 Mamut 

 Liquidoffice 

 Oracle Navision 

 Qurius 

 T-blox 

 Pipedrive 

 Microsoft Navision 

 Citidirect  

 Mysis 

 CLS 

 Wallstreet Suite (TMS) 

 JP Morgan (JPM) 

 Cashpro Online 

 Vecozo 

 DBS 

 M-billing(SIS) 

 Mail Merge (Word/Excel) 

 

Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Goed in woord en geschrift 

 

Persoonlijke gegevens 

 
Naam   : Martijn 
Woonplaats  : Den Haag 
Geboortedatum  : 19 juli 1990  
Hobby’s:  : Motorrijden, Fitness, voetballen, lezen, films, tuinieren en klussen 


