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Opleidingen
•
•
•

Pre-Master Data Science, Universiteit Tilburg (niet afgerond)
HBO Bachelor Finance & Control, Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch (diploma)
HAVO, Elde College, Schijndel (diploma)

Cursussen en trainingen
•

Scope Finance Academy
o Training Hoe presenteer ik me op een professionele manier?

Profiel en vaardigheden
Tom is een prettig, open en gedreven persoon. Hij communiceert goed op de verschillende niveaus, is
flexibel, hands on en leergierig. Daarnaast is Tom accuraat, analytisch sterk, heeft brede interesse en is een
goede teamplayer die initiatief en verantwoordelijkheid neemt en beschikt over goed zelfstartend vermogen.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten, waaronder sterk in Excel en goede ervaring met
Power BI
• ERP systemen: SAP S/4 HANA, Microsoft Dynamics Navision
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Werkervaring
Nov 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.

2020

HBO afstudeerstage bij Universiteit Utrecht
Opdracht: advies uitbrengen inclusief aanbevelingen t.a.v. het
standaardiseren van de financiële inrichting en processen in ERP SAP S/4
HANA. Hiervoor diepgaand onderzoek gedaan, afnemen van interviews
binnen de gehele organisatie, verzamelen van data en deze verwerkt in een
adviesrapport. In deze opdracht veel kennis en ervaring opgedaan over
financiële processen binnen de organisatie en ERP omgeving.

2019

HBO minor opdracht bij EuFlex B.V./Universiteit Eindhoven
Opdracht: het in kaart brengen van de studenten die volgende de Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een nieuw arbeidsaanbod moesten krijgen.
Hiervoor een dashboard opgesteld met behulp van Power BI.

2018

HBO stage bij I-team Global B.V. te Eindhoven
Werkzaamheden:
• Verzorgen van de crediteurenadministratie, controleren en boeken
van facturen
• Automatiseren van de vaste activa module in Navision
• Uitvoeren van overige administratieve werkzaamheden

2014 – 2020

Verkoopmedewerker bij Albert Heijn te Schijndel (bijbaan naast studie)
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