Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rianne Groot
Papendrecht
17 april 1996

Opleidingen
•
•

2014 – 2018
2008 – 2014

HBO Accountancy, Hogeschool Rotterdam (diploma)
HAVO, Willem de Zwijger College Papendrecht (diploma)

Overige cursussen
•
•

2019
Training Power BI
2018 – heden Scope Finance Academy (doorlopende kennissessies)

Profiel en vaardigheden
Rianne is een prettig persoon in de omgang, hands on en no-nonsense. Zij beschikt over sterke
analytische vaardigheden, pakt dingen snel op, is zelfstartend, pro-actief en creatief. Daarnaast is
Rianne een goede teamspeler, daadkrachtig en communiceert goed.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed.
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder goed in Excel.
• Financiële pakketten: IFS, Swift, Accountview, Exact Online, Unit 4 Audition, iMuis Online,
FileLinx, Visionplanner en diverse andere bedrijfsspecifieke softwarepakketten.
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Werkervaring
Sept. 2018 – heden

Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.
Scope Finance detacheert financiële professionals binnen het
brede spectrum van Finance & Control.
Uitgevoerde opdrachten:
Sept. 2018 – Okt. 2019 Accounting Officer SSC bij Royal IHC te
Kinderdijk
IHC is een grote, internationale speler binnen de maritieme
offshoresector, hoofdkantoor in Kinderdijk.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Controleren en verwerken van inkoopfacturen t.b.v.
aantal grotere business units
• Matchen van inkoopfacturen met inkooporders/PO
• Verbeteren en beschrijven van aantal processen
binnen de afdeling en richting (internationale)
klanten
• Uitvoeren van audittrails n.a.v. data uit de
verschillende IT systemen
• Uitvoeren van WKA (Wet ketenaansprakelijkheid)
controles
• Analyseren en verwerken van BTW correcties
• Oplossen van complexe problemen in het AP proces
in afstemming met Tax afdeling van IHC
• Controle van betalingsvoorstellen
• Begeleiden van stagiaires en inwerken nieuwe
medewerkers

Febr. 2017 – Febr. 2018

Assistent Accountant bij Lansigt Accountants &
Adviseurs te Ridderkerk (HBO stage, aansluitend fulltime
bijbaan naast HBO studie)
Werkzaamheden:
• Verwerken van financiële administraties van klanten
in diverse branches (nationaal en internationaal)
• Verzorgen van fiscale aangiften Omzetbelasting
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• Samenstellen van jaarrekeningen voor verschillende
BV’s
• Opstellen van balansspecificaties en balansdossiers
• Overzetten van jaarrekeningen naar nieuw
softwarepakket

Febr. 2018 – Juli 2018

HBO afstudeerstage bij Lansigt Accountants & Adviseurs
te Ridderkerk
Afstudeeropdracht: onderzoek gedaan naar de veranderende
informatiebehoefte van klanten en gekeken op welke wijze
ingespeeld kan worden op de actuele informatiebehoefte van
klanten. Hiervoor gebruik gemaakt van rapportagesoftware
gericht op real-time managementinformatie.
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