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Opleidingen  

• Master Controlling, Nyenrode (studerend) 

• Post-Bachelor Controlling, Fontys Hogeschool (diploma) 

• HBO Bedrijfseconomie, Fontys Hogeschool (diploma)  
Minor Business Controller: een verdiepende minor waarin zaken als data-analyse, management control 
en riskmanagement centraal stonden.  

• HAVO, Jacob Roelands Lyceum (diploma)  

  
  

Cursussen en trainingen  
  

• Scope Academy  

o Cursus Timemanagement  

o Training Power BI  

o Training: Feedback geven & ontvangen 

o Training: Persoonlijke Effectiviteit  

o Training: Hoe presenteer ik me op een professionele manier?  

• Cursus SAP ERP  

• Cursus Cambridge Business English   

  
  

Profiel en vaardigheden  
  
Kevin is een prettig persoon in de omgang, energiek en gedreven. Hij is sterk analytisch, 

oplossingsgericht, pakt dingen snel op en heeft goed overzicht. Daarnaast is Kevin hands on en no 
nonsens, legt makkelijk contact en is een goede teamspeler.  

  

Talenkennis:   

• Nederlands: moedertaal  

• Engels: goed  

  

IT vaardigheden:  

• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel en ervaring met 
Power BI, data analyse en dashboards 

• ERP systemen: SAP, Microsoft Dynamics AX, JD Edwards, 

• BI tools: Power BI, SAP BW, TM1 IBM planning analytics, Targit en IBM SPSS Statistics 
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Werkervaring  
  

Sep 2018 – heden  Interim Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.  

Scope Finance zet financiële professionals in binnen het brede 

spectrum van Finance & Control en is NEN4400-1 gecertificeerd.  

    
Uitgevoerde opdrachten:   

  

Dec 2021 – heden Business Controller bij FUJIFILM Europe B.V. te 

Tilburg.   

  

FUJIFILM Europe B.V. is het operationele bedrijfscentrum in Europa; 

het coördineert met name de financiën, voorraad, IT en inkoop 

binnen Europa.  

  

Taken en verantwoordelijkheden:  

• Bedenken, opzetten en implementeren van diverse 
rapportages in Power BI voor FUJIFILM Europe 

• Betrokken bij het opstellen van budgetten, forecasting en 

actuals 

• Uitvoeren diverse analyses zoals kostprijsanalyses en ad Hoc 

analyses met behulp van Bex Analyzer (SAP BW) voor de 

Business unit Graphic Europe 

• Verzorgen van maand, kwartaal en jaarafsluiting van Business 

unit Graphic Europe en vestiging Graphic NL 

• Het optimaliseren van de controlling processen en analyses 

• Opstellen van een cashflow statement  

• Coördinerende en deels uitvoerende rol bij de KPMG interim- 

en group audit  

• Uitvoeren en optimaliseren van een omvangrijk scrapproces  

m.b.t. de voorraad in Europa en een coördinerende rol om 
met alle belanghebbende het proces zo efficiënt mogelijk te 

laten verlopen  

• Voorbereidingen treffen voor de jaarrekening en het 

investeringsbudget  

• (Ad-hoc) rapportages opstellen met behulp van Bex Analyzer 

(Sap BW) vanuit het SAP ERP systeem.  
 

 

Jan 2020 – dec 2021 Assistent Business Controller bij GEA  

Refrigeration Netherlands NV te 's-Hertogenbosch  

  

GEA is één van de grootste leveranciers van technologie voor de 
voedselverwerking. Zij ontwerpen, plaatsen en onderhouden o.a. 

koel/vriesinstallaties.  
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Taken en verantwoordelijkheden:  

• Verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de cijfers en 
de maandafsluiting/kwartaalafsluiting van Service Benelux en 

de nationale projecten business (deelnemen aan de 

cijferbesprekingen tijdens de maandelijkse business reviews 
met de regiomanagers)  

• Opstellen van budget, forecast en complete maandelijkse 

P&L model  

• OHW-analyses en de bewaking hiervan  

• Projectbewaking d.m.v. maandelijkse reviews met de 

projectmanagers  

• Risico analyses uitvoeren en hierop acteren waar nodig  

• Voorraadbeheer  

• Verzorgen en analyseren van maandelijkse en Ad-hoc 

rapportages door middel van een SQL-koppeling in power 
query (excel) en de BI tool Targit.  

• Automatiseren en optimaliseren van Finance processen en 

rapportages.  

• Het opzetten en implementeren van uniforme processen 
t.b.v. een fusie van twee GEA organisaties.   

• Sparringpartner en probleemoplosser voor de verschillende 

regio’s wat betreft het ERP systeem, IT en Finance 
gerelateerde vraagstukken  

  

 

Sep 2018 – dec 2019 Assistent Controller bij Hago Nederland B.V. te  

Eindhoven  

  

        Taken en verantwoordelijkheden:  

• Ondersteunen bij het analyseren van de maandcijfers, 

bijbehorende boekingen opstellen en bespreken met 
rayonmanagers  

• Optimaliseren van control activiteiten o.a. betrouwbaarheid 

van cijfers uit het systeem   

• Structurele verbeteringen aandragen, bespreken en 

implementeren van processen op het gebied van contract 

beheer, inkoop en gedeeltelijk voor facturatie  

• Uitvoerend meewerken in de administratie als allround 

medewerker van het bedrijfsbureau (contractbeheer, inkoop 

en facturatie)  

• Ad hoc opzetten van rapportages in SAP (SAP Query) en deze 
analyseren d.m.v. verbandcontroles en waar nodig acties uit 

te zetten  
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Uitgevoerde projecten  

• Implementeren van uniforme procesverbeteringen op het 
gebied van control activiteiten t.b.v. het verminderen van 

correctiejournaalposten zoals:  

o Discussiëren en beslissen met het projectteam over 

een uniform proces m.b.t. Financial Control voor de 

verschillende regio’s  

o Maandafsluitingstraject verkorten van zeven naar 

drie werkdagen  

• Met grote klanten in gesprek gaan om het facturatieproces te 

optimaliseren en voor zover mogelijk in het ERP-systeem te 

borgen  

• Gecompliceerde calculaties vereenvoudigen en ombouwen in 

Excel om tijd te besparen en fouten te voorkomen  

 

  

  

  


