Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Wouter Burgman
Rockanje
30 december 1984

Opleidingen
•
•

HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam (diploma)
VWO, G.S.G. Helinium Hellevoetsluis (diploma)

Cursussen en trainingen
•

•

Lean Six Sigma – Orange belt (diploma)
Querying Data/Transact-SQL

Profiel en vaardigheden
Wouter is een prettig persoon in de omgang, professioneel, rustige uitstraling, sterk communicatief.
Hij weet goed hoofd van bijzaken te onderscheiden, is pro-actief en analytisch sterk. Daarnaast krijgt
hij mensen goed mee in verandertrajecten en is een goede sparring/businesspartner. Wouter is sterk
op het snijvlak finance & control, ICT en processen.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed.
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel (inclusief VBA) en
databasestructuren (SQL, OLAP cube)
• Financiële pakketten en BI tools: SAP, SAP BW, Business Objects, Power BI, Power Pivot, BI
Office, Pyramid, Alteryx
Specifieke vaardigheden in hoofdlijn:
• Ervaren Business Controller/Business Analyst/BI Controller
• Goede sparring- en businesspartner
• Implementatie van Business Intelligence tools waaronder Power BI
• Opzetten van Datawarehouse, data-controlestructuren
• Aansturen van teams, ontwikkelen/verbeteren/automatiseren van processen (scrum/agile)
c.q. veranderprocessen
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Werkervaring
Apr 2020 - heden

Interim Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.
Scope Finance detacheert financiële professionals binnen het brede
spectrum van Finance & Control en is NEN4400 gecertificeerd.

2016 – Apr 2020

BI Controller bij Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. te
Rotterdam
Media Markt is een grote, internationale retailketen, gespecialiseerd
in consumentenelektronica. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Duitsland. Naast fysieke winkels is Media Markt een core
e-commerce onderneming.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor het opzetten van een Business
Intelligence gedreven organisatie, dit in samenwerking met
de IT afdeling, alle betrokken stakeholders en verschillende
bedrijfsdisciplines (inkoop, verkoop, supply chain etc.)
• Aansturen van het BI Controlling team bestaande uit 3 FTE
• Verantwoordelijk voor het tijdig voorzien van de organisatie
van de juiste data en datasets
• Opzetten van een proces- en werkmethodiek (scrum/agile)
om gewenste ontwikkelingen te realiseren en gebruikers te
voorzien van relevante inzichten (dashboarding)
• Implementatie van Power BI als dashboarding tool voor de
gehele Media Markt NL organisatie, bepalen van requirements, communicatie en training van eindgebruikers
• Opzetten van een data-controlestructuur; belangrijk deel in
het vergroten van de adoptie is de data kwaliteit in de
aangeboden rapportages
• Leiden van het BI – Steering Committee
• Opzetten van een zelfsturend BI Controlling team
• Verantwoordelijk voor 200 leveranciers rapportages
• Ontwikkelen en optimaliseren van processen
• Verantwoordelijk voor modellen t.b.v. marge calculaties
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2014 – 2016

Business Controller bij Media Markt Online Nederland B.V. te
Rotterdam
Taken en verantwoordelijkheden:
• Opstellen en analyseren van periodieke managementrapportages; data betreft o.a. financiële inzichten (profit &
loss), call centre data, inkoop, verkoop, marktaandelen,
assortiment en betaalproviders
• Doorrekenen van diverse business cases
• Inzichtelijk maken van salesmarges en forecastprocessen
• Opzetten van een Datawarehouse met daarover een OLAP
cube t.b.v. databeschikbaarheid voor het category en buying
team. Hierdoor sneller inzicht in alle inkoop- en verkoopdata
op artikelniveau en marges
• Samenbrengen van de diverse requirements t.b.v. het
opzetten van een Datawarehouse
• Technische oplossing gebouwd in Excel (VBA) voor het
boeken van goederenfacturen in SAP (hierdoor besparing
gerealiseerd van 1 FTE)
• Betrokken bij de start up fase van Media Markt Online
waarbij met name processen en systemen verder ontwikkeld
moesten worden
• Participeren in diverse projecten, o.a. het verwezenlijken van
Business Intelligence tooling in samenwerking met diverse
afdelingen en stakeholders

2010 – 2014

Accounting Manager bij Media Markt Saturn Holding Nederland
B.V. te Rotterdam
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor tijdige en correcte financiële
verslaglegging t.b.v. een groep vestigingen
• Verwerken van bankmutaties, matchen van betalingen
• Controle en verdere boekhoudkundige verwerking in het
financiële systeem van kassa dagjournaals (controle op
correcte omzetregistratie)
• Verwerking en controle van diverse kostenfacturen
• Vastleggen en controle op debiteurenadministratie
(kredietverkopen/financieringen)
• Vastleggen en controle op crediteurenadministratie
(goederen inkoop)
• Periodieke afsluitingen, balansspecificaties en balansdossiers
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• Maandelijkse voorboekingen, controles en analyses op
winst/verlies en balans rekeningen
• Bijdragen aan het opstellen van kosten forecasts en
budgetten
• Beheer tussenrekeningen en intercompany afstemmingen
• Aansturen en motiveren van het team accounting
medewerkers
• Verbeteren en verder automatiseren van administratieve
processen, veel semi geautomatiseerde oplossingen geboden
in de vorm van het schrijven van Macro’s met Visual Basic
(VBA).

2008 – 2010

Management Trainee bij Media Markt Saturn Nederland B.V.
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