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CV van Tom 
 

Profiel 

 

Tom is een hardwerkende finance professional die door zijn sterke communicatieve vaardigheden 
gemakkelijk contact legt met anderen. Dit maakt het prettig om met hem samen te werken. Zijn sterke 
analytische vermogen zorgt ervoor dat hij diverse situaties snel in kaart kan brengen en met gerichte 
verbetervoorstellen kan komen. Daarnaast zorgen zijn leergierigheid en enthousiasme ervoor dat hij 
zichzelf constant kan ontwikkelen op verschillende gebieden. Op korte termijn wil Tom zoveel mogelijk 
ervaring op doen op het gebied van grootboekadministratie/financial accounting. Op lange termijn wil 
hij op deze manier uitgroeien tot een volwaardig controller waar ook leiding geven tot een van zijn 
doelstellingen behoort. 
 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V.       Deventer 
Opdrachtgever: Ardagh Group       12-2016 – 10-2017 
        
Functie: Accounts Receivable, Country Finance Nederland     
 
Ardagh produceert diverse aluminium-, glas- en metaalverpakkingen voor ’s werelds grootste merken. 
Voorbeelden hiervan zijn de fabricage van verfblikken, babymelk verpakkingen en diverse 
drankblikken. Dit wordt geproduceerd in 109 fabrieken in 22 verschillende landen wereldwijd. Het 
aantal werknemers bedraagt ongeveer 23.500 en Ardagh heeft een wereldwijde jaaromzet van ca. 7,7 
miljard euro. Binnen Ardagh Group is Tom ingezet op de afdeling Accounts Receivable van Ardagh 
Nederland. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de debiteurenbewaking- en administratie van de 
divisies Metal en Aluminium. 
 
Werkzaamheden: 

• Maandelijks verzorgen van aansluiting van debiteuren sub-administratie en grootboek 

• Wekelijks verzorgen van de forecast- en ouderdomsrapportage van de uitstaande debiteuren 

• Aanleveren van diverse benodigde stukken ten behoeve van de accountantscontrole 

• Incasseren, inboeken en controle van betalingsontvangsten 

• Afstemming intercompany boekingen met afdeling Crediteuren 

• Actieve debiteurenbewaking d.m.v. account afstemming en uitzetten van acties richting klant, 
management, interne Sales m.b.t. het najagen van betalingen van openstaande posten 

• Beantwoorden en oplossen van dagelijkse vragen van klanten, afdeling Sales en 
management m.b.t. openstaande betalingen 

• Optimaliseren van processen en werkwijzen binnen de gehele cyclus van debiteurenbewaking  

• Beheer Customer Master Files (klantengegevens) in samenwerking met Sales conform SOx 

• Opstellen en onderhouden van werkverdeling en planning 

• Inwerken nieuwe collega’s 
 
Aanvullend:  
Tom heeft er voor gezorgd dat het hoge debiteurensaldo van oude, openstaande, vervallen facturen 
aanzienlijk is teruggebracht. Om dit te bereiken heeft Tom, in samenspraak met collega’s en de 
manager Accounting, een duidelijke, interne werkverdeling opgesteld. Daarnaast heeft hij de 
samenwerking met grote klanten en de afdeling Sales geïntensiveerd om zo betalingsachterstanden 
directer aan te kunnen pakken. 
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Detachering         Maarssen 
Opdrachtgever: Connexxion       09-2014 – 10-2016 
 
Functie: medewerker/coördinator Facturatie     Hilversum 
 
Connexxion is een vervoersmaatschappij die zich, als onderdeel van de Franse moedermaatschappij 
Transdev, richt op de sectoren Openbaar Vervoer, Taxi en Ambulancevervoer.  
 
Werkzaamheden: 

• Coördineren van dagelijkse werkzaamheden/processen en maandafsluiting Facturatie 

• Verzorgen van maandrapportage Facturatie 

• Inboeken en controle van facturen binnen alle verschillende productdivisies 

• Uitvoeren en controleren van incassoruns voor alle verschillende productdivisies 

• Optimaliseren afdelingsprocessen omtrent factuurverwerking 

• Ondersteuning bij opzetten digitaal facturatiesysteem 

• Opstellen en onderhouden van werkverdeling/planning 

• Inwerken nieuwe collega’s 
 
Aanvullend: 
Eind maart 2016 is de opdracht van Tom verlengd. Vanaf april tot en met oktober 2016 heeft hij met 
succes de rol van coördinator Facturatie waargenomen waarbij hij rapporteerde aan de teamleider 
Facturatie & Debiteurenbeheer en de manager Shared Service Centrum. 
 
 
ABN AMRO MeesPierson       Zeist 
 
Functie:  Afstudeerstagiair       02-2012 – 06-2012 
 
ABN AMRO MeesPierson levert financiële diensten aan klanten met een vrij vermogen van 1 miljoen 
en hoger. Deze diensten richten zich voornamelijk op het beleggen van het vermogen van haar 
particuliere en zakelijke klanten in allerlei financiële markten en in verschillende beleggingsvormen.  
 
Werkzaamheden: 

• Onderzoek naar de waardering van beleggende klanten voor de kwaliteit van het 
beleggingsadvies, in relatie tot de prijs die zij voor dit advies moeten betalen 

• Uitvoeren van enkele administratieve en commerciële taken ter ondersteuning van de 
afdelingen Private Banking en Vermogensbeheer 

 
 
Boogaard & van der Vlugt B.V. Register Makelaars in Assurantiën  Woerden 
 
Functie:  Stagiair Commerciële Binnendienst & Backoffice medewerker  02-2011 – 08-2011 
 
Boogaard & van der Vlugt B.V. is een financieel tussenpersoon met de voornaamste focus op het 
leveren van verzekeringsadvies aan haar klanten, zowel particulier als MKB. Daarnaast leveren zij 
diverse, eigen verzekeringsproducten, zoals woon-, levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
 
Werkzaamheden: 

• Administratieve verwerking van aanvraag, mutaties en beëindigingen van diverse 
verzekeringen 

• Opzetten en uitvoeren van een commerciële actie op het gebied van uitvaartverzekeringen 

• Onderzoek naar de gevolgen van een nieuw systeem van betaling tussen verzekeraars, 
tussenpersonen en klanten (Consumer Agreed Remuneration) 

 
Aanvullend: 
Tom heeft na het succesvol afronden van zijn stage in juni 2011 nog enkele maanden doorgewerkt als 
medewerker op de afdeling Backoffice. 
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Opleidingen 

 

• Master Business Administration richting Financial Management.  
Diploma behaald in 2014 
 

• HBO Bedrijfskunde-MER.  
Diploma behaald in 2012.  

 

• HAVO.  
Diploma behaald in 2008. 

 

Skills & Expertise 

 

• Uitvoeren en onderhouden van een professionele financiële administratie 

• Beschrijven, optimaliseren en implementeren van financieel-administratieve processen en 

procedures 

• Ondersteuning bij maandelijkse financiële rapportages en accountantscontrole 

 

Competenties 

 

• Sociaal  

• Harde werkersmentaliteit 

• Teamplayer maar ook zelfstandig 

• Analytisch vermogen 

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Ambitieus 

• Betrokkenheid 

• Flexibel 

 

Automatiseringskennis 

 

• Amyyon 

• Anva 

• BPCS 

• Business Objects 

• Coda Financials 

• COSware 

• LotusNotes 

• Microsoft Office: Access, Excel, Office 365, Outlook, Powerpoint, Word 

• OB10/Tungsten portal 

• OnGuard 

• Order2Cash 

• SAP 

• SPSS 

• Stata 
 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Uitstekend in woord en geschrift 

• Duits. Redelijk in woord en geschrift 

• Frans. Redelijk in woord en geschrift 
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Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Tom      

Woonplaats:   Woerden    

Geboortedatum:  19-09-1991   
Hobby’s:   skiën, tafeltennis, voetbal, zelfstandig beleggen in financiële markten 
   
 
 

 


