Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Erik van der Werff
Eindhoven
25 april 1993

Opleidingen
•
•
•
•

WO Master Strategic Management, Universiteit van Tilburg (diploma)
WO Master Accountancy, Universiteit van Tilburg (diploma)
WO Bachelor Economie en Bedrijfseconomie, Universiteit van Tilburg (diploma)
VWO, Pleincollege, Sint-Joris, Eindhoven (diploma)

Overig
•
•
•

2019 – heden Scope Finance Academy (doorlopende kennissessies)
Uitwisselingssemester Universidad Carlos III, Madrid, Spanje
RA/RC Track & CFA Track gevolgd op Universiteit van Tilburg

Profiel en vaardigheden
Erik is een prettig, open en gedreven persoon, professioneel en een goede teamspeler. Hij is accuraat,
analytisch sterk en hands on. Pakt dingen snel op, denkt in oplossingen en legt makkelijk contact op
de verschillende niveaus.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: uitstekend. Spaans: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder Excel.
• Financiële pakketten: Reeleezee.
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Werkervaring
Apr. 2019 – heden

Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.
Scope Finance detacheert financiële professionals binnen het
brede spectrum van Finance & Control.

Stages
Sep. 2016 – Jan. 2017

Zijner Majesteits Ambassade, Madrid (Spanje), Stagiair.
•
•
•

Feb.2016 – Jun.2016

Scriptiestagiair EY the Netherlands, Eindhoven
•
•

Jun. 2014 – Aug.2016

Als stagiair op de Economische afdeling van de
Ambassade verantwoordelijk voor de realisatie van een
update van de website handelmetspanje.com,
Het volgen van en rapporteren over macro-economisch
nieuws,
Het beantwoorden van handelsvragen van Spaanse
en/of Nederlandse individuen/ ondernemers, het
opzetten van een archief van de handelsvragen en het
uitvoeren van een “Business Partner Scan” om
potentiële partners te identificeren voor Nederlandse
bedrijven die zich in Spanje willen vestigen of naar
Spanje willen exporteren.

Als scriptant aangenomen om de afstudeerscriptie te
schrijven. Werkweek van 32 uur, waarbij enkele weken
is meegelopen bij cliënten.
Ondersteunend werk verricht voor auditteams.

Treasurer & Fundraiser (Fulltime). I*ESN Tilburg, Tilburg
•
•
•

Bestuurslid van de internationale studentenvereniging
met 800 leden. Vrijwilligersbaan.
Werkzaamheden bevatten onder andere het
structureren en bijhouden van alle financiën alsmede de
fondsenwerving.
Verantwoordelijk voor de gehele boekhouding van
opstellen budget tot inboeken uitgaven en inkomsten en
opstellen resultatenrekening en balans.
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Bijbanen
Mrt. 2018 – Sep.2018

Bedieningsmedewerker Plein4, Eindhoven
Werkzaamheden: het aannemen van bestellingen en
bedienen van gasten.

Mei 2011 – Mei 2018

Allround bedrijfsleider, Eetcafé Cooks, Eindhoven
Werkzaamheden: (eind)verantwoordelijkheid avonddiensten,
aansturing personeel, het uitvoeren van (financiële)
administratieve werkzaamheden en bestellingen.

Jul. 2013 – Aug. 2013

Camping Rupit, Rupit (Spanje) Functie: Allround medewerker
Werkzaamheden: het organiseren van animatieactiviteiten,
het uitvoeren van receptiewerkzaamheden en het bedienen
van gasten in de bar en in het restaurant. Bovendien
functioneerde ik als het centrale aanspreekpunt voor nietSpaanstalige gasten op de camping.
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