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Opleidingen
•
•
•
•

Praktijkopleiding AA, NBA Amsterdam (diploma)
Post HBO Accountancy, Hogeschool Rotterdam (diploma)
HBO Accountancy, Hogeschool Rotterdam (diploma)
MBO Administrateur, ID-College Gouda (diploma)

Cursussen en Trainingen
•

Scope Academy (doorlopende kennissessies)

Profiel en vaardigheden
André is een sterke professional, ondernemend van aard. Een goede sparringpartner, dienstverlenende
instelling en prima teamspeler. André is toegankelijk, communiceert goed op de verschillende niveaus en weet
goed overzicht te houden.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel.
• Daarnaast gewerkt met o.a. SAP, Accountview, Exact, Unit4 Audition en diverse andere
bedrijfsspecifieke softwarepakketten.
Specifieke vaardigheden/profiel:
• Binnen de audit- en samenstelpraktijk bij EY veel ervaring met het samenstellen van complexe
(geconsolideerde) jaarrekeningen en uitvoeren van jaarrekeningcontroles
• Klantenportfolio accountancypraktijk: bouwondernemingen/projectenorganisatie, handels- en
productiebedrijven zowel nationaal als internationale bedrijven
• Naast het uitvoeren van reguliere werkzaamheden ingezet als Interim Finance Professional bij
opdrachtgevers

voor professionals in Finance & Control
2

Werkervaring
Sept 2019 – 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.
Uitgevoerde opdrachten:
Okt 2019 – heden Finance Manager bij Haluco B.V. te
Haluco is een handelsonderneming in de groenten & fruit met eigen
verpakkingsfaciliteit. Het merendeel van de producten wordt geëxporteerd
naar landen in Europa.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Eindverantwoordelijk voor de financiën bij Haluco B.V.
• Leidinggevende aan de financiële afdeling (7 FTE) en onderdeel van het
MT
• Back-up rol van financial controller bij groepsmaatschappijen en de
holding.
• Maandafsluiting met rapportage aan directie en aandeelhouders.
• Controleren maandelijkse loonadministratie door HR en Payroll
provider.
• Bewaken bankfaciliteiten van de groep.
• Coördineren internal en external audit.
• Opstellen van budgets en forecasts .
• Voortzetten implementatie Power BI (opzetten en valideren van
management rapportages).
• Optimaliseren bedrijfsprocessen en structuur aanbrengen.
• Projectleider diverse IT projecten.

Okt 2011 – Aug 2019

Senior Staff bij Ernst & Young Accountants LLP te Rotterdam
Taken en verantwoordelijkheden:
• Samenstellen van complexe jaarrekeningen
• Reviewen van administraties en jaarrekeningen
• Uitvoeren van procescontroles, AO/IB
• Verantwoordelijk voor planning, teamopbouw en communicatie met
klanten
• Monitoren van deadlines, verklaringen en facturatie
• Uitvoeren van wettelijke controles in de rol van controleleider
• Aanspreekpunt binnen de organisatie t.b.v. IT
vraagstukken/applicatiebeheer
• Gastdocent Hogeschool Rotterdam
• Actief in het benaderen van nieuwe klanten
• Uitvoeren van interim-opdrachten, zie specificatie hieronder
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Uitgevoerde interim opdrachten:
Jan. 2019 – Juni 2019 Interim Financial Controller/Finance Manager
bij Fleetpoint B.V., Schijndel
Fleetpoint is een internationale, logistieke organisatie; maakt onderdeel uit
van een Franse multinational.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen van de financiële administratie en het gehele financiële
proces
• Aansturen van customer service, verantwoordelijk voor registratie van
transporten en facturatie
• Aansturen HR, verantwoordelijk voor in- en uitstroom, urenregistratie
en declaraties, aanleveren van salarismutaties
• Controle op input salarisverwerking, controle loonjournaalposten
• Autoriseren van PO-nummers
• Controleren van betalingsvoorstellen
• Wekelijkse export van verkooptransacties vanuit TANS/TALIS naar SAP
• Verzorgen van de maandafsluitingen waaronder controle van
aangeleverde input SSC, financiële rapportages, controle nog te
factureren omzet
• Controleren van diverse financiële en niet-financiële informatie t.b.v.
fleetreport, volumes report en headcountreport
• Rapporteren en bespreken van de resultaten met de Finance Director
in Frankrijk
• Opschonen van de financiële administratie in SAP voor de jaren 2016,
2017 en 2018
• Uitwerken en onderbouwen van eindbalans 2018
• Samenstellen van de jaarrekening 2018
• Optimaliseren administratieve organisatie en invoeren van interne
controles
• Implementeren van Cost Centres in het operationele systeem
• Inwerken nieuwe Financial Controller
Bereikte resultaten:
• Herverdelen van de financiële functie/afdeling
• Wegwerken van achterstanden
• Creëren van rust en samenwerking binnen de afdelingen
• Rapporteren van bevindingen en resultaat impact aan de
Finance Director en CFO als gevolg van de opschoonactie

Dec. 2015 – Aug. 2019 Vanuit EY betrokken bij PortXL (Accelerator Program;
startups en scale ups), Rotterdam
•
•

Meegewerkt aan PortXL. PortXL scout wereldwijd startups met de
bedoeling om die naar Rotterdam te halen.
Tijdens dit programma worden startups intensief begeleid op diverse
vlakken om hun onderneming in NL neer te zetten.
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•
•

Maart 2009 – Sep 2011

Focus lag vooral op financiële en fiscale begeleiding van deze
ondernemers
Beheer van de portefeuille met start-ups die aan PortXL zijn verbonden.

Staff bij Ernst & Young Accountants LLP te Rotterdam
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verwerken van administraties van klanten
• Samenstellen van jaarrekeningen
• Controleren van jaarrekeningen

Okt 2005 – Aug 2008

Assistent Accountant bij WEA Accountants & Adviseurs
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verwerken van administraties van klanten
• Samenstellen van jaarrekeningen
• Verzorgen van fiscale aangiften
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