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Opleidingen
•
•

HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam (diploma)
HAVO, Willem de Zwijger te Papendrecht (diploma)

Cursussen en trainingen
•
•

Scope Finance Academy (doorlopende kennissessies)
Training Power BI

Profiel en vaardigheden
Kim is een prettig persoon in de omgang, representatief en heeft een goede mentaliteit. Zij pakt dingen snel
op, is zelf startend, accuraat en proactief. Daarnaast is Kim een goede teamspeler en beschikt ze over een
goede dienstverlenende instelling.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder goed in Excel.
• Financiële pakketten: Navision/4PS, SAP (tijdens studie), Exact Online en diverse andere
bedrijfsspecifieke softwarepakketten.
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Werkervaring
Nov 2018 – 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:
Feb 2020 – Sept 2020 Accounting Officer SSC bij Royal IHC te Kinderdijk
IHC is een grote, internationale speler binnen de maritieme offshore sector,
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
• Uitvoeren van audittrails n.a.v. data uit de verschillende IT systemen
• Uitvoeren van WKA (Wet ketenaansprakelijkheid) controles
• Analyseren en verwerken van BTW correcties
• Opstellen van verkoopfacturen

Nov 2018 – Jan 2020 Financieel Medewerker bij Koers Groep B.V. te
Barendrecht
Koers Groep is een middelgrote bouwonderneming, o.a. actief in
onderhouds- en renovatieprojecten.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van de crediteurenadministratie
• Controleren en boeken van kostenfacturen t.b.v. projecten
• Beheer en analyse van tussenrekeningen
• Voorbereiden van de betalingen
• Controle WKA en afstortingen G-rekeningen en BTW verlegd
• Opstellen van balansdossiers en balansspecificaties t.b.v. de
accountantscontroles
• Verbeteren van processen en procedures
• Aanspreekpunt voor leveranciers en budgethouders
• Diverse ad hoc werkzaamheden t.b.v. de Controller
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Feb 2018 – Juli 2018

HBO afstudeerstage bij Iv-Groep B.V. te Papendrecht
Iv-Groep is een groot, internationaal ingenieursbureau t.b.v. de
Offshore en Oil & Gasmarkt.
Werkzaamheden:
• Onderzoek gedaan naar de manier van begroten binnen de hele
groep
• Onderzoek gedaan naar de huidige kostprijsberekeningssystematiek
binnen de groep
• Inventariseren van informatiebehoefte
• Doen van aanbevelingen
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