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Opleidingen 

 Post-Bachelor Controlling, Fontys Hogeschool (studerend) 
 HBO Finance & Control, Avans Hogeschool Breda (diploma) 
 HAVO, Beatrix Collega Tilburg (diploma) 

 
 

Cursussen en trainingen 
 

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

 
 
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 en ervaring met dashboards 
 Financiële pakketten: MS Dynamics NAV (Navision), Exact Online 
 BI tools: Power BI 
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Werkervaring 
 
Feb 2021 – 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 gecertificeerd. 

 
Uitgevoerde opdrachten: 
 
Mei 2021 – Maart 2023 Assistent Controller bij NTS Group te 
Eindhoven 
 
NTS assembleert o.a. zeer complexe mechatronische systemen voor 
uiteenlopende (internationale) klanten. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Verzorgen van maand, kwartaal en jaarafsluiting van NTS 
Combimetaal en NTS Precision 

 Verwerken van Selfbilling 
 Analyseren van inkoopresultaten, voorraadmutaties, 

productieresultaten (VC/NC) en VVP-wijzigingen 
 Rapporteren van uren en financiële rapportages 
 Reviewen en optimaliseren van Supply Chain Management 

Dashboard i.s.m. de organisatie 
 Analyseren van TOF (te ontvangen facturen), verliesorders en 

productieorders 
 OHW-analyses en de bewaking hiervan 
 Beoordelen boekingsgangen 
 Automatiseren en optimaliseren van Finance processen en 

rapportages 
 Facturatie/debiteurenbeheer (versturen van 

verkoopfacturen, handmatige facturatie, monitoren 
betalingen, aanmaningen versturen of betaaldata afspreken) 

 Stroomlijnen proces EDI (Electronic Data Interchange) 
 Projectadministratie inclusief projectbesprekingen 
 Verzorgen van BTW-aangiften en CBS-aangiften 
 Opstellen en verwerken van memoriaalboekingen 
 Inlezen van cijfers in consolidatiepakket (Prevero) en gewerkt 

met boekhoudprogramma (Microsoft Dynamics Navision) 
 'Boekjes' opgeleverd richting directie 
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Feb 2021 –  Mei 2021 Financial  Assistent/Assistent Controller bij NTS 
Group te Eindhoven 
 
NTS assembleert o.a. zeer complexe mechatronische systemen voor 
uiteenlopende (internationale) klanten. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Facturatie/debiteurenbeheer (versturen van 
verkoopfacturen, handmatige facturatie, monitoren 
betalingen, aanmaningen versturen of betaaldata afspreken) 

 Crediteurenbeheer (verwerken van inkoopfacturen). 
 Betaalbatch aanmaken en inzetten ter autorisatie in de bank 
 Analyses maken  
 Ondersteunen bij de maandafsluiting 
 Uitzoekwerk 
 Automatiseren/verbeteren van processen indien nodig. 

 
 
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 het 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 
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    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. 


