Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Corné Versteeg
Nieuw-Lekkerland
10 mei 1996

Opleidingen
•

•
•

HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam (afstudeerfase)
minor Controlling met o.a. de vakken Business/IT alignment, data analsyes en strategisch
management
MBO Verkoopspecialist (diploma)
VMBO (diploma)

Trainingen & cursussen
•
•
•

Training Power BI
Microsoft Office Specialist Excel
International Businessweek, Zweibrücken

Profiel en vaardigheden
Corné is een prettig persoon in de omgang, representatief, hands on en cijfermatig sterk. Daarnaast
is hij accuraat, pakt dingen snel op en heeft affiniteit met IT. Een goede teamspeler met groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed.
Automatiseringskennis:
• Financiële pakketten: Exact Online, SAP, MLE, Audition
• Goede beheersing van de MS Officepakketten (incl. Microsoft BI) waaronder sterk in Excel

Werkervaring
voor professionals in Finance & Control

Feb 2019 – Okt 2019

HBO afstudeerstage bij Florys Financieel & Fiscaal te
Hardinxveld-Giessendam
Onderzoek gedaan naar de optimalisatie van de personeelsplanning
en het planningsproces met als doel beter grip te krijgen op de uren.
Analyse gemaakt van de huidige situatie, een benchmark uitgevoerd
tussen verschillende zakelijk dienstverleners. Tot slot concrete
analyses gemaakt met aanbevelingen en conclusies.

Aug 2018

Interim projectmedewerker bij Gemeente Wijk en Aalburg
Werkzaamheden:
• Uitvoeren van BTW rondrekeningen in een Excel model over
de jaren 2014-2017
• Analyseren van verschillen en foutieve verwerkingen

Jan 2018 – Jun 2018

HBO stage bij Lansigt Accountants te Ridderkerk
Werkzaamheden:
• Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de BTW aangiftes
• Inboeken van administraties
• Opstellen van balansspecificaties
• Dossiervorming in MLE en FileLinx
• Samenstellen van jaarrekeningen

Jun 2010 – heden

Plus Supermarkt te Nieuw-Lekkerland
Juli 2015 – heden Vulploegleider
Werkzaamheden: leiden van de vulavonden, maken van week0 en
vakantieroosters, voorraadbeheer, uitvoeren van leegstandscontroles, doen van bestellingen

voor professionals in Finance & Control

Jun 2010 – Jun 2015 Vulploegmedewerker
Werkzaamheden: afsluiten van de winkel, voorraadbeheer, doen van
bestellingen, lossen van de vracht

Praktijkopdrachten tijdens HBO studie
•
•
•

Administratieve dienstverlening bij de Rotterdamse Zaak
Voorstel gemaakt t.b.v. rendementsverbeteringen
artikelgroepen en personeelsplan bij Plus Supermarkt
Opstellen, verbeteren en automatiseren van processen bij
Plus Supermarkt

voor professionals in Finance & Control

