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CV van Sebastiaan 
 

Profiel 

 

Sebastiaan is een Financial die door zijn open en rustige houding makkelijk binnen een 

team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich hierdoor makkelijk aan en door zijn 

doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en leergierigheid maakt hij zich snel dingen eigen. Hij werkt 

met betrokkenheid en een hoge inzet waardoor vrijwel meteen resultaat behaald wordt. Hij heeft 

bewust voor de detachering gekozen, omdat hij op deze wijze bij meerdere organisaties ervaring op 

kan doen en zich kan ontwikkelen tot een breed georiënteerde Financial. 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Foot Locker Europe B.V.     Vianen 

 
Functie: Coördinator International Payroll     08-2016 – Heden 
 
Met meer dan 2500 winkels wereldwijd is Foot Locker de leidende speler op het gebied van atletische 
schoenen en de kleding/accessoires verkoper. In Vianen is het hoofdkantoor gevestigd voor de 
Europese tak van Foot Locker (EHQ). Het ‘Global’ hoofdkantoor is te vinden in de Verenigde Staten. 
Vanuit het EHQ wordt het gehele scala van activiteiten georganiseerd wat nodig is om in Europa de 
business naar behoren te kunnen uitvoeren. 
 

Werkzaamheden: 

 Coördinatie van de Payroll van diverse landen. In beginsel: 
Polen / Luxemburg / Hongarije / Tsjechië 
In de nabij toekomst uit te breiden met o.a. België 

 Verzorgen van de betalingen van de lokale kantoren in Frankrijk, Duitsland en Italië 
 

Aanvullend: 

Foot Locker is overgestapt naar één “European payroll provider” waar voorheen per land een lokale 
payroll provider werd gebruikt. Project PEP. Deze transitie zit in zijn laatste fase en geeft de nodige 
extra werkzaamheden. Ondersteuning in deze piekdrukte is een van de secundaire redenen voor de 
aanstelling. 
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Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: BoekestijnKester en Partners     Rijswijk 

 
Functie: Interim Assistent Accountant      03-2016 – 08-2016 
 
BoekestijnKester en Partners is een full service organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in Rijswijk, 
de regio Haaglanden en ver daarbuiten. Met ruim 33 medewerkers biedt het haar klanten een breed 
pakket aan diensten aan op het gebied van accountancy, fiscaal advies, juridisch advies en personeel 
& organisatie.  
 

Werkzaamheden: 

 Opstellen / samenstellen van jaarrekeningen voor diverse cliënten 
 

Aanvullend: 

Ter ondersteuning van het BKenP team is Sebastiaan ingezet om de capaciteit te verhogen.  
 

Master in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Heerema Fabrication Group     Zwijndrecht 

 
Functie: Interim Accountant       01-2016 – 05-2016 
 
Heerema Fabrication Group (HFG) is gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van grote en 
complexe constructies voor de ‘Offshore oil & gas and energy related industry’. HFG biedt een 
veelomvattend scala aan services in de EPC(I) setting. - Engineering, procurement and construction 
(Installation) -. Met drie grote fabricage werven gesitueerd rondom de Noordzee, een workshop in 
Polen en een multidisciplinaire ingenieursbureau heeft HFG de mogelijkheid om grote constructies te 
ontwerpen en bouwen in gecontroleerde condities. 
 

Werkzaamheden: 

 Afronding van implementatie Treasury Management Systeem 

 Cash Flow Forecast proces integreren in de organisatie 

 Transfer Pricing master data file & rapport 

 Wekelijkse rapportages t.b.v. managementinformatie 
 

Aanvullend: 

Naast de hoofdlijnen een ondersteunende rol binnen Finance & Reporting voor diverse zaken.  



 

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

P&S Accounting Services       Tiel 

 
Functie:  Assistent Accountant       10-2011 – 09-2015 
 
P&S Accounting Services is een belastingadvies-/ administratiekantoor en levert een uitgebreid 
dienstenpakket op het gebied van belastingen, administratie (internetboekhouden) en 
salarisverwerking.  
 

Werkzaamheden: 

 Samenstellen jaarrekeningen  

 Aangifte omzetbelasting 

 Aangifte inkomstenbelasting  

 Aangifte vennootschapsbelasting 

 Prognoses opstellen voor het bedrijfsresultaat. 

 Overeenkomsten opstellen (o.a. lijfrentes en stamrecht) 

 Controlerende en uitvoerende werkzaamheden voor administraties 
 

Aanvullend: 

Sebastiaan is begonnen bij P&S Accounting Services naast zijn studie Accounting aan de Universiteit 
van Tilburg.  
 

 

Marell Sports         Eindhoven 

 
Functie:  Assistent trainer tennisclinics      03-2009 – 09-2010 
 
Marell Sports is een organisatie met als kernactiviteit het verzorgen van tennistrainingen. Daarnaast 
organiseert Marell Sports o.a. minitennistoernooien, themadagen, schooltennis, cursistentoernooien, 
jeugd tenniskampen en tennisclinics voor bedrijven en verenigingen. 
 

Werkzaamheden: 

 Verzorgen van tennistrainingen en –clinics voor basisscholen 
 
Aanvullend: 

Tijdens de opstartfase van Marell Sports op oproepbasis met het team van Marell Sports tennis clinics 
verzorgd voor basisscholen. 
 

 

Interpolis Achmea         Tilburg 

 
Functie:  Stagiair Credit Management      02-2008 – 06-2008 
 
Interpolis is een van de grootste verzekeraars van Nederland. Interpolis maakt deel uit van Achmea, 

samen met een aantal andere merken zoals Centraal Beheer Achmea, FBTO en Zilveren Kruis 

Achmea. 

 

Werkzaamheden: 

 Analyse van het autorisatiebeheer voor de afdeling credit management. Op basis van deze 
analyse een rollenprofiel opgesteld voor de verschillende functies. Dit is de basis voor de 
inrichting geworden welke autorisaties medewerkers krijgen. 
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Gemeente Veghel        Veghel 

 
Functie:  Stagiair        09-2006 – 01-2007 
 
Veghel is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Als gemeente draagt zij zorg voor haar 
inwoners en alle bijbehorende taken die hier onder vallen. 
 

Werkzaamheden: 

 Onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke leges (OZB, parkeertarieven, 
paspoortkosten etc). Uitgebreid met een benchmark naar de leges van gelijkwaardige 
gemeenten. 

 

Opleidingen 

 

 Master Accounting. Volgend. 

 Pre-master Accounting. Diploma behaald in 2009. 

 HBO Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 2008.  

 HAVO. Diploma behaald in 2003. 

 

Skills & Expertise 

 

 Samenstellen jaarrekeningen 

 Accounting 

 Automatisering 

 Relatiebeheer 

 Allrounder 

 Coördinatie Internationale Payroll 

Competenties 

 

 Sociaal  

 Kritisch 

 Analytisch 

 Oplossingsgericht 

 Teamplayer maar ook zelfstandig 

 Besluitvaardig 

 Nieuwsgierig en onderzoekend  

 Resultaat- en prestatiegericht 

 Betrokkenheid 

 Collegialiteit 

 Flexibel 
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Automatiseringskennis 

 

 Access 

 Afas 

 Cash 

 Elsevier 

 Exact  

 IFS 

 MS Office 

 PM Record 

 Proteus 

 Sap 

 Trinity (TMS) 

 Twinfield 

 Unit4 

 Peoplesoft HRMS 

 ADP Streamline 
 

Talen 

 

 Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

 Engels. Goed in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:   Sebastiaan    

Woonplaats:   Eindhoven    

Geboortedatum:  24 juni 1985    
Hobby’s:  Tennis, volleybal, beachvolleybal, fitness, series & films.  


