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Opleidingen
•
•

2020 – 2021
2016 – 2020

•

2011 – 2016

Pre Master Accountancy (niet afgerond)
HBO Finance & Control, Fontys Hogescholen Eindhoven (diploma)
Minor: Data Driven Business Lab, data analyse, data visualisatie
HAVO (diploma)

Cursussen en trainingen
•
•

Scope Academy (doorlopende kennissessies en trainingen)
Training Celonis (Process Mining)

Profiel en vaardigheden
Sem is een positief en betrokken persoon. Hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden,
legt makkelijk contact en is een goede teamspeler. Daarnaast is Sem pro-actief, analytisch sterk,
hands on en pakt dingen snel op.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van Microsoft Office waaronder goed in Excel en ervaring met Power BI, data
analyse en visualisatie
• ERP systemen: Exact globe next
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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.
Uitgevoerde opdrachten:
Mrt 2021 – heden Assistent Controller bij Houtindustrie Schijndel te
Schijndel
Houtindustrie Schijndel (HIS) is een van de grote spelers als het gaat
om de productie van hoog segment eiken vloeren. Deze vloeren
worden geëxporteerd over de hele wereld. Naast de productie en
verkoop van vloeren voert HIS loonwerk uit voor met name de
Nederlandse markt.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verbeteren van de financiële functie, dit in samenwerking
met de controller
• Opstellen van rapportages en analyses voor de holding en
verschillende werkmaatschappijen (week, maand, kwartaal)
• Opzetten van een nieuw kostprijsmodel
• Verwerken van verbruik en subsidies m.b.t. bio-energie en
zonne-energie
• Sparringpartner voor de controller
• Aangiften OB, ICP, CBS
• Diverse ad-hoc werkzaamheden

Feb 2020 – juni 2020

HBO Afstudeerstage Procesoptimalisatie bij Gemeente
Eindhoven
Afstudeeropdracht:
• Procesoptimalisatie van het financieel begrotingsproces
• Toepassen van de methoden Lean en Opx
• In kaart brengen van de huidige en gewenste situatie
• Doen van aanbevelingen

Apr 2019 – Juni 2019

Project Operational Excellence bij Aviko
Opdracht:
• Onderzoek gedaan naar de behandeling van reststromen
voor drie productielocaties
• In kaart brengen van zowel de operationele als de
administratieve processen incl. analyse
• Opstellen en presenteren van bevindingen en
verbeteradviezen
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Sep 2018 – Dec 2018

Project Management Control & Strategisch Management bij
Hoefnagels Transport
Opdracht:
• Onderzoek gedaan naar het management control proces en
strategisch besluitvormingsproces.
• Doen van aanbevelingen en verbeteradviezen

Feb 2018 – juni 2018

HBO Stage bij Paccar Financial Europe (DAF-trucks)
Werkzaamheden:
• Ondersteunen van de Manager Internal Control
• Testen van processen Control Framework
• Testen van conformiteit van (internationale) subdivisies aan
SOx voorschriften
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