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CV van Matthijs 
 

Profiel 

 

Matthijs zorgt door zijn sociale houding en zijn communicatie vaardigheden, voor een goede binding 

binnen een team. Hij is erg nieuws- en leergierig aangelegd, waardoor hij bij nieuwe uitdagingen snel 

goed presteert. Hij is snel ingewerkt. Matthijs wil zoveel mogelijk ervaring op doen op de financiële 

afdeling. Zijn doel is om een volwaardig controller te worden. 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)   Schiphol 

 

Functie: Financieel medewerker      01-2017 - heden 

 

KLM is de nationale luchtvaartmaatschappij van Nederland met als thuishaven luchthaven Schiphol. 

KLM opereert wereldwijd en is een onderdeel van de Air France – KLM groep. 

 

Werkzaamheden: 

• Verzorgen van de maandafsluiting 

• Opstellen van balansdossiers 

• Opstellen en boeken van reserveringen 

• Beheren van diverse tussenrekeningen 

• Verwerken van intercompany transacties tussen de dochtermaatschappijen binnen de KLM-

groep. 

• Voorbereiden en boeken van journaalposten 

• Volledig beheren en managen van de debiteuren 

• Opzetten van maandelijkse debiteuren rapportages voor het management 

• Boeken van dubieuze debiteuren 

• Facturatie 

• Schrijven van procesbeschrijvingen 

• Oplossen van disputen bij de debiteuren 

• Procesverbeteringen 

 

Aanvullend: 

Matthijs moest een collega vervangen en kon verder gaan met het automatiseren, digitaliseren en zo 

optimaal mogelijk gebruik maken van SAP. Tijdens zijn opdracht heeft Matthijs een collega van het 

General Accounting team vervangen. Hij kon zonder inwerken, gelijk het team ondersteunen met de 

werkzaamheden. 
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Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Hexion B.V.       Pernis 

 

Functie: Account Receivable Cash Application     06-2016 – 11-2016 

 

Hexion is een wereldleider in specialistische chemicaliën met een lange traditie van technologische 

innovatie, toepassingen expertise en persoonlijke service. 

 

Werkzaamheden: 

• Dagelijks verwerken van bank transacties 

• Afletteren van tussenrekeningen 

• Controleren van bank saldo’s 

• Afboeken van de reservering voor de kortingen 

• Training geven 

• Verwerken van de leningen en rente voor de intercompany lening overeenkomsten  

• Controleren van de leningen 

• Voorbereiden van de maandafsluiting rapportages. 

 

Aanvullend: 

Matthijs kon gelijk aan de slag met zijn werkzaamheden, hij had geen training nodig. 

 

 

Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Tahzoo (voorheen Hinttech B.V.)    Delft 

 

Functie: Medewerker Financiële administratie     03-2016 – 06-2016 

 

Tahzoo is een Amerikaans bedrijf dat zich concentreert op het verbeteren van de user experience van 

haar klanten vanuit een IT benadering. Tahzoo is in de zomer van 2015 gefuseerd met Hinttech BV om 

de Europese markt beter te kunnen bedienen vanuit het hoofdkantoor in Delft.  

 

Werkzaamheden: 

• Ondersteunen van de maandafsluiting en werkzaamheden 

• Maken van memoriaalboekingen, om de kosten in de juiste maand of entiteit te boeken. 

• Beheren van en rapporteren over openstaande debiteuren 

• Intercompany Facturatie 

• Dagelijks verwerken van binnenkomende facturen (scannen, inboeken en accordering) 

• Dagelijks verwerken van verkoop facturen 

 

Aanvullend: 

Matthijs werd ingehuurd om het team tijdelijk te versterken. De administratie van Tahzoo bestond uit 

meerdere entiteiten, zoals: Hinttech Engineering, Hinttech Content Solutions en Tahzoo Netherlands. 
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Mattel Europe Holding B.V.     Amstelveen 

 

Functie: Administrator Accounts Receivable     11-2015 – 02-2016 

 

Mattel Europe is het shared service center voor Europa. Mattel is een van de bekendste speelgoed 

fabrikanten met Barbie, Fisher Price en Hotweels als bekendste merken. 

 

Werkzaamheden: 

• Dagelijks verwerken van bank- en/ of check ontvangsten 

• Dagelijks toewijzen van geld van rekeningen van klanten in Oracle in verschillende valuta. 

• Dagelijks boeken van ontvangsten tegen facturen en creditfacturen 

• Regelmatig contact met credit collector en interne klanten om kwesties met betrekking tot klant 

account op te lossen 

• Dagelijks verwerken van Oracle AR formulieren 

• Ondersteunen van de maandafsluiting en werkzaamheden 

• Draaien van rapportages voor de manager 

• Werkbeschrijvingen schrijven 

• Helpen met openstaande claims van debiteuren  

• Ondersteunen van de jaarlijkse accountants verzoeken. 

• Hanteren van de SOX compliance wetgeving 

• GL training 

 

Aanvullend: 

Matthijs heeft zich gefocust op een verschillende entiteiten van Mattel: Oost Europese landen, 

Licensing, Groot Brittannië, Portugal en Spanje. Naast deze entiteiten, hielp hij regelmatig zijn collega’s 

met werkzaamheden voor de andere entiteiten. Hij heeft geholpen met het terugdringen van de oude 

niet afgeletterde betalingen. Matthijs heeft naast zijn werkzaamheden een GL training gevolgd bij het 

GL-team. De volgende aspecten werden tijdens deze training gesproken: vaste boekingen, 

intercompany reconciliatie, tussenrekeningen reconciliatie en salaris reconciliatie (betalingsverzoek en 

boekhoudkundige verwerking). 

 

 

Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Heerema Marine Contractors Nederland   Leiden 

 

Functie: Financieel medewerker      05-2015 – 10-2015 

 

Heerema Marine Contractors is leider op het gebied van contracting in de Offshore, Gas en Olie 

industrie. 

 

Werkzaamheden: 

• Coderen van facturen 

• Facturen uitzetten bij controllers 

• Contact met leveranciers 

 

Aanvullend: 
Matthijs heeft de afwezigheid van een collega opgevangen, die op zwangerschapsverlof ging. 
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Masters in Finance B.V.        

Opdrachtgever: Ipse de Bruggen      Zoetermeer 

 

Functie: Financieel medewerker      12-2014 – 03-2015 

 

Ipse de Bruggen is een zorgstichting die bijzondere zorg biedt aan mensen met een handicap.  

 

Werkzaamheden: 

• Beheren van de crediteuren 

• Beheren van de debiteuren 

• Tussenrekening beheren 

• Advies geven voor procesverbeteringen voor het beheren van zowel de debiteuren als 

crediteuren 

 

Aanvullend: 
Matthijs heeft zich gericht op de grote achterstand van de crediteuren- en debiteurenadministratie. Hij 

heeft een grote rol gespeeld in het weg werken van de crediteurenachterstand en daarnaast geholpen 

om een groot deel van de debiteurenachterstand weg te werken. Verder heeft hij gesprekken gevoerd 

met de Financieel manager over procesverbetering.  

 

 

Heineken Nederland B.V.       Zoeterwoude 

 

Functie: Administrator Accounts Receivable     11-2012 – 05-2014 

 

Heineken is een Nederlandse multinational in de bier- en drankensector en is wereldwijd actief. 

Heineken behoort tot de grootste brouwerijen van de wereld, na o.a. het Amerikaans-Belgische 

Anheuser-Busch InBev en het van oorsprong Zuid-Afrikaanse SABMiller.  

 
Werkzaamheden: 

• Facturatie 

• Intercompany facturatie  

• Het verwerken van grootboekmutaties 

• Klaarzetten en controleren van de incassobatch 

• Inlezen van bankafschriften 

• Bankmutaties identificeren en boeken 

• Verantwoording over een aantal tussenrekeningen 

• Maandafsluiting (verantwoording afleggen over transacties op aantal tussenrekeningen) 

• Controle werkzaamheden 

• Optimaliseren van SAP omgeving 

• Deelname projecten 

• Ondersteunen van BTW rapporten 

• Retail disputen bemiddelen en oplossen 

• Implementatie share service center In Krakau (Polen) 

• Training geven in Krakau 
 

Aanvullend: 
Matthijs heeft bij Heineken werkzaamheden uitgevoerd voor drie verschillende entiteiten van Heineken; 

Heineken Nederland, Heineken Export en Heineken International. Voor ieder entiteit werd er gebruik 

gemaakt voor een verschillend SAP systeem. Hij heeft binnen Heineken deelgenomen aan 

verschillende grote projecten. Hij heeft onder andere geholpen bij het implementeren van een nieuw 

bankverwerkingssysteem binnen SAP en implementeren van een share service center in Krakau 

 

  



 

Masters in Finance ∙ Schiekade 45 ∙ 3033 BC∙ Rotterdam ∙ 088 64 32 008 

Scholengemeenschap Stichting OBSG     Leiderdorp 

 

Afstudeeropdracht : AO/IC Rapport      02-2012 – 06-2012 

 
De vier openbare basisscholen (de Hobbit, de Hasselbraam, de Prins Willem-Alexanderschool en de 
Koningin Juliana School) in Leiderdorp vormen sinds 1995 de OBSG Leiderdorp.  

 

Werkzaamheden: 

• Processen beschrijven 

• Beschrijven Planning en Control Cyclus 

• Risicomanagement 

• Overleggen met Algemeen Directeur 

 

 
Aanvullend: 
Matthijs heeft tijdens zijn afstudeeropdracht een rapport opgesteld en die is besproken tijdens een 
vergadering. De aangegeven verbeteringspunten zijn besproken en toegepast door het bestuur. 
 
 

Woningcorporatie De Goede Woning      Zoetermeer 
 
Functie: Financieel Administratief Medewerker     08-2011 – 09-2011 
 
De Goede Woning is een ondernemende en betrokken woningcorporatie in Zoetermeer. Naast het 
verhuren van circa 6.000 woningen en het realiseren van nieuwe (huur- en koop)woningen, leveren zij 
een actieve bijdrage aan het leefklimaat in buurten en wijken. 
 

Werkzaamheden: 

• Verzorgen van de crediteurenadministratie 
 
 
Detacheringsorganisatie       Den Haag 
 
Functie: Stagiaire (financieel administratief medewerker)   01-2011 - 06-2011 

 
BAS Consultancy is een detacheringbedrijf dat al ruim 15 jaar professionals op hbo- en academische 
niveau detacheert in financiële, juridische en ICT-functies. Het kantoor is gevestigd in Den Haag. 
 
Werkzaamheden: 

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Facturatie 

• Het uitvoeren van factureringsopdrachten 

• Het verwerken van grootboekmutaties 

• Controle werkzaamheden 

• Balansrekeningen lezen 

• NAW-gegevens muteren 

• Ondersteunen van de belastingaangiftes 

• Het beantwoorden van vragen van klanten (intern/extern)  

 
Aanvullend: 
Matthijs heeft tijdens zijn stage een Excel bestand met Macro’s ontworpen, voor het automatisch 
berekenen van de bijtelling voor de salarisadministratie. 
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Vleesgroothandel VDB B.V.      Noordwijk 
 
Functie:  Klanttevredenheidsonderzoek    04-2010 – 07-2010 

 
VDB divers is een full service groothandel gevestigd in Noordwijk. Ze concentreren zich grofweg op de 
driehoek Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Ze bieden een zeer uitgebreid assortiment. 
 
Werkzaamheden: 

• Opzetten en uitvoeren van een klanttevredenheid onderzoek 
 

 

Opleidingen 

 

• SPD Treasury Management. Diploma behaald in Juni 2014 
 

• HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in September 2012 
 

• HAVO. Diploma behaald in 2008 

Skills & Expertise 

 

• Beheren van de financiële administratie 

• Projectmanagement 

• Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

 

Competenties 

 

• Ambitieus 

• Resultaatgericht 

• Nieuwsgierig 

• Sociaal  

• Collegialiteit 

• Flexibel 

 

Automatiseringskennis 

 

• MS Office 

• SAP 

• Oracle 

• WebXtender 

• BasWare 

• Exact 

• Multivers 

• Navision 

• Onguard 

• Qurius 

• T-blox 
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Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Goed in woord en geschrift 

 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Matthijs 

woonplaats:   Alphen aan den Rijn 

Geboortedatum:   03 April 1990 
Hobby’s:   Tafeltennis, Volleybal 
 

 


