Curriculum vitae

Tom Taekema

Persoonlijke gegevens
Woonplaats
Rijen
Geboortejaar
1997

Edisonweg 10-214
2952 AD ALBLASSERDAM
+31 (0)78 2000 349
Beemdstraat 1
5653 MA EINDHOVEN
+31 (0)40 8200 780
E info@scopefinance.nl
I www.scopefinance.nl
INTERIMMANAGEMENT | WERVING EN SELECTIE │ EXECUTIVE SEARCH │ DETACHERING

Opleidingen
•
•

HBO Finance & Control, Avans Hogeschool Breda (diploma)
HAVO, Beatrix College Tilburg (diploma)

Cursussen en trainingen
•

Scope Academy, doorlopende kennissessies

Profiel en vaardigheden
Tom is een energiek, positief, betrokken, leergierig en sociaal persoon. Hij beschikt over goede
communicatieve vaardigheden, is analytisch sterk, accuraat en een prettige teamspeler. Daarnaast is
Tom resultaatgericht, neemt initiatief en heeft een goede werkmentaliteit.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van Microsoft Office waaronder goed in Excel.
• Financiële pakketten: MS Dynamics Navision, Exact Online.
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Werkervaring
Mrt 2021 - 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.

Jan 2020 – juni 2020

HBO- afstudeerstage bij HBL Online te Tilburg
HBL Online is een speler in de professionele power tools markt in
Nederland/Benelux.
Afstudeeropdracht:
• Voor de HBL organisatie een handboek Administratieve
Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB) opgesteld
• In kaart brengen van alle processen incl. functiescheiding
• Doen van aanbevelingen t.b.v. verbeteringen in de processen
• Tijdens onderzoek gebruik gemaakt van IST-SOLL-GAP
Analyse

Aug 2018 – jan 2019

HBO-stage bij Schouw Informatisering te Etten-Leur
Schouw is een middelgrote IT organisatie in de foodbranche.
Werkzaamheden:
• Analyseren, verbeteren en automatiseren van processen (o.a.
inkoopproces, verkoopproces en debiteurenproces)
• Administratief verwerken van financiële processen
• Ondersteunen bij de maandelijkse verslaglegging
• Verzorgen van de debiteuren- en crediteurenadministratie
• Verwerken van bankbetalingen
• Opstellen van balansspecificaties
• Maken van diverse analyses

Sep 2014 – Feb 2021

Teamleider/vulploegleider bij Albert Heijn te Rijen
Werkzaamheden:
• Eindverantwoordelijk voor de gehele winkel
• In samenwerking met het team zorgen dat gestelde
doelstellingen worden behaald
• Toezicht houden op een verkoopkrachtige winkel
• Coördineren van werkzaamheden

Jan 2018 – mrt 2018

Begeleider start Slim, Avans Ondernemingscentrum
In samenwerking met medestudenten het helpen van mensen met
een uitkering bij het schrijven van een ondernemingsplan.
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