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CV van Stijn 
 

Profiel 

 

Stijn is een teamplayer die ook prima zelfstandig kan acteren. Door zijn sterke communicatieve 

vaardigheden, flexibiliteit en inlevingsvermogen kan hij snel zijn plaats vinden in een nieuw of een 

bestaand team. Stijn heeft een goed gevoel voor systemen, deze maakt hij zich snel eigen om binnen 

korte tijd zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Door zijn nieuwsgierigheid en interesse vormt 

hij in korte tijd een beeld van bestaande processen binnen een organisatie/afdeling en is hij altijd 

opzoek naar de optimalisatie en verbetering van deze processen. Op korte termijn wil Stijn zo veel 

mogelijk ervaring op doen in het rapporteren, controleren, analyseren en adviseren op financieel 

gebied. Op lange termijn wil hij op deze manier uitgroeien tot een breed onderlegde controller/Finance 

Manager. 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: Heerema FG       Zwijndrecht 

 
Functie: Assistent controller       07-2017 – Heden 
 
Heerema Fabrication group is een grote speler in de fabricatie van offshore bouwprojecten voor 
wereldwijde klanten. 
 
Werkzaamheden: 

• Zelfstandig systematische controleren en corrigeren van de Poolse administratie mbt de juiste 
handhaving van de Poolse BTW-regels  

• IFRS 2016 Lease  

• Accounts payable.  
 
Aanvullend: 
Door een grootschalige reorganisatie bij Heerema FG is de afdeling Finance en Reporting flink 
ingekrompen. Stijn heeft naast de dagelijkse werkzaamheden de teamlead en manager actief 
ondersteund en geadviseerd, in het verbeteren en aanpassen van de huidige werkprocessen. Dit was 
voor de opdrachtgever geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht, maar zij hebben veel waarde 
gehecht aan de proactieve houding van Stijn in dezen. 
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Masters in Finance B.V.  

Opdrachtgever: J de Jonge Flowsystems BV     Vlaardingen 

 
Functie: Assistent Controller       10-2016 – 07-2017 
 
J de Jonge Flowsystems BV is werkzaam in de Oil & Gas Branche. J de Jonge Flowsystems werkt 
middels projectopdrachten voor grote en middelgrote spelers op de Oil en Gas markt in binnen- en 
buitenland.   
 

Werkzaamheden: 

• Opstellen van het Jaarplan 2017 

• Opstellen en aansluiten van balansdossiers t.b.v. de Accountantscontrole 2016 

• Ondersteunen in de periodieke Rapportages 

• Ondersteunende werkzaamheden bij herstructurering  

• Werk kosten regeling 2016 

• Intercompany doorbelastingen 

• BTW aangifte  

• CBS aangifte 

• Het beoordelen en optimaliseren van bestaande processen 
 
 
Masters in Finance B.V. 
Opdrachtgever: Heerema FG      Zwijndrecht 

 
Functie: Medewerker Finance      09-2016 – 09-2016 
 
Heerema Fabrication group is een grote speler in de fabricatie van offshore bouwprojecten voor 
wereldwijde klanten. 
 

Werkzaamheden: 

• Assisteren van accounts payable.  

• Achterstanden wegwerken in matching cyclus door implementatie IFS  

• Het beoordelen en optimaliseren van bestaande processen 
 
 

Center Parcs NV        Westerhoven 

 
Functie: Management trainee Finance      05-2013 – 08-2016 
 
Center Parcs is een van de grotere spelers op het gebied van recreatieverblijf voor korte periodes. 
Center Parcs onderscheid zich in de markt door zijn vele faciliteiten/activiteiten en natuur binnen de 
parken. Naast het Shared service center die de centrale ontwikkelingen, promoties en marketing 
verzorgd, heeft ieder Center Parcs park een eigen management team dat mede zorgt draagt voor de 
continuïteit, kwaliteit en rentabiliteit  van het park.  
 

Werkzaamheden: 

• Aansturen Park-administratie (3 pers) 

• Verzorgen van analyses van balansrekeningen en verlies- en winstrekeningen 

• Kosten en Omzet plaatsing  

• Controleren van financiële administratie 

• Opstellen van management rapportages 

• Participatie periodieke week-en maandafsluitingen 

• Maandelijkse kosten-en budgetrapportages 

• Het beoordelen en optimaliseren van bestaande processen 

• Optimalisatie Interne controle maatregelen/processen 

• Participatie in Budgetopbouw 

• Begeleiden stagiaires    

• Participatie in voortzetten rollingforecast 



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

• Beheer eigen kassasysteem Center Parcs 
 
Aanvullend: 

Stijn heeft naast zijn functie bij Center Parcs, zijn HBO Bedrijfseconomie(deeltijd) opleiding die hij 
volgde bij Avans Hogeschool Breda afgerond. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om voor zijn 
afstudeeropdracht het budgetteerproces van Center Parcs de Kempervennen te analyseren. Een 
aantal aanbeveling uit zijn afstudeeropdracht heeft Stijn mede mogen implementeren binnen Center 
Parcs de Kempervennen.       
 
 

Accon AVM         ‘s-Hertogenbosch 

 
Functie: Junior Assistent Accountant      09-2012 – 05-2013 
 
Accon AVM is een middelgrote organisatie binnen de Accountancy. Accon AVM heeft meerdere 
vestigingen door heel Nederland en bieden ondersteuning in Belastingadvies en accountancyzaken 
aan diverse organisaties van groot tot klein.  
 

Werkzaamheden: 

• Het inboeken en controleren van administraties 

• Het samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen voor diverse kleine ondernemingen 

• Balansspecificaties en balansdossiers opstellen en afstemmen 

• Voorbereiden van aangifte inkomsten belasting 

• Aangifte omzet belasting 
 
Aanvullend: 

Naast zijn baan bij Accon AVM volgde Stijn een Deeltijd opleiding HBO bedrijfseconomie/accountancy 
bij Avans hogeschool Breda. Bij Accon AVM heeft Stijn de kans gekregen om naast zijn HBO 
opleiding bedrijfseconomie ook zijn associate degree accountancy te behalen.      
  
 
Accountants kantoor Smulders & Jacobs     Dongen 
 
Functie: Junior assistent accountant      09-2011 – 09-2012 
 
Accountants kantoor Smulders & Jacobs is een klein accountants kantoor dat administraties voert en 
jaarrekeningen verzorgt voor regionale mkb-bedrijven.  
 

Werkzaamheden: 

• Het inboeken en controleren van administraties 

• Het samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen voor diverse kleine ondernemingen 

• Balansspecificaties en balansdossiers opstellen en afstemmen 

• Aangifte omzet belasting 
 

 

Opleidingen 

 

• Opleiding Projectcontroller, PCO Kennis. Diploma behaald in 2017  
 

• HBO Bedrijfseconomie (Deeltijd). Diploma behaald in 2015.  
 

• HBO Accountancy AD (Deeltijd). Diploma behaald in 2015. 
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Skills & Expertise 

 

• Management rapportages 

• Project control  

• Forecast proces 

• Budget proces 

• Inrichten, verbeteren en implementeren van financiële processen 

• Beschrijven van administratieve organisatie processen en procedures 

• Accounting 

 

 

Competenties 

 

• Empatisch 

• Analytisch 

• Teamplayer maar ook zelfstandig 

• Besluitvaardig 

• Nieuwsgierig en onderzoekend  

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Ambitieus 

• Betrokkenheid 

• Verantwoordelijkheid 

• Integer 

• Collegiaal/hulpvaardig 

• Flexibel reageren 

 

Automatiseringskennis 

 

• BasWare 

• ITM1 

• Business objects 

• Excel 

• MS Office (Excel, Word, Powerpoint) 

• PowerPoint 

• Sap(FI,CO beperkt) 

• IFS 9 

• Unit 4 Multivers Extended&Installatie  
 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Goed in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:   Stijn     

Woonplaats:  Rijen  

Geboortedatum:  25 maart 1987 
Hobby’s:  Tennis, snowboarden, motorrijden, mijn gezin 
 


