
 

 
 

 

 

Curriculum vitae              Sem Hupperetz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke gegevens

      
Woonplaats 

Tilburg 

 

Geboortejaar 

1997 
 

 

 

 

Edisonweg 10-214     

2952 AD ALBLASSERDAM     

+31 (0)78 2000 349  

 

Beemdstraat 27  

5653 MA EINDHOVEN                  

+31 (0)40 8200 780 
 

 

E info@scopefinance.nl 

I www.scopefinance.nl 
                  INTERIMMANAGEMENT  |  WERVING EN SELECTIE  │  EXECUTIVE SEARCH   

mailto:E:%20info@scopefinance.nl
http://www.scopefinance.nl/


 

voor professionals in Finance & Control 
2 

 
Opleidingen 

• 2022  –  heden Post-Bachelor Controlling, Fontys Hogeschool (studerend) 

• 2020 – 2021  Pre Master Accountancy (niet afgerond) 

• 2016 – 2020  HBO Finance & Control, Fontys Hogescholen Eindhoven (diploma) 
Minor: Data Driven Business Lab, data analyse, data visualisatie 

• 2011 – 2016  HAVO (diploma) 
 
 

Cursussen en trainingen 
 

• Scope Academy  
o Training: Hoe presenteer ik mezelf op een professionele manier? 
o Training: Persoonlijke effectiviteit 
o Maven Analytics; Excel Formulas & Functions; Excel Charts & Graphs 
o Time Management Cursus 

• 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: Mendix, Jira, Exact Globe next 

• Werkwijze: Agile 
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Werkervaring 
 

Mrt 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: 
 
Mrt 2021 – heden Assistent Controller/Consultant ERP implementatie 
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: 
Control werkzaamheden: 

• Nieuwe rapportages/dashboards opgezet: 
Productieresultaten, Afdelingsresultaten, Orderresultaten  
en Verkoopcijfers. 

• Bespreken productieresultaten met Directie & 
Productieleiding. 

• In samenwerking met de controller de financiële functie en 
maandrapportages verbeteren. 

• Kostprijsmodel opnieuw opgezet voor eigen productie van 
vloerdelen, 80.000+ artikelen. O.a. VVP calculatie van 
grondstof tot eindproduct, Exact Import en verkoopprijzen. 

• Nieuw model opgezet voor voorcalculatie van bewerkingen. 

• Rapportages en analyses opstellen voor de holding en 
verschillende werkmaatschappijen (maand, kwartaal) 

• Consolideren van verschillende werkmaatschappijen tot 
totaaloverzicht resultaat en balans 

• Opstellen enkelvoudige en geconsolideerde begrotingen  

• Financiële overzichten opstellen voor strategische 
besluitvorming 

• Verwerken verbruik & subsidies m.b.t. bio-en zonne- energie 

• Opstellen van Forecast van opwekking bio-energiecentrale, 
voor een jaar op kwartierniveau  

• Sparringpartner voor controller en directie 

• Maandafsluiting incl. aangiften OB, ICP, CBS 

• Diverse ad-hoc werkzaamheden, met name gericht op 
informatievoorziening directie 

• Meedenken over marketingstrategie en verkoopprijzen 

• Bonusstructuur opgezet voor productiepersoneel op basis  
van productieresultaten en uptime. 
 
 
 



 

voor professionals in Finance & Control 
4 

Consultant ERP Implementatie:  

• Leiding over verbetertraject m.b.t. ontwikkelen en 
implementeren van nieuwe ERP-applicatie. Mendix is het 
platform waarop de applicatie is ontwikkeld.  

• Verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen uit de 
business naar te bouwen functionaliteiten. 

• Prioriteren van wensen van eindgebruikers en te bouwen 
functionaliteiten.  

• In kaart brengen van oude processen en hier verbeteringen 
aan aanbrengen. 

• Ontwerpen van nieuwe processen.  

• Ontwerpen van functionaliteiten zoals digitale werkbonnen, 
weergegeven op tablets in de productie. Hieronder valt ook 
een gedeelte User Experience. 

• Onderhandelingen over offerte productieregistratiesysteem 

• Nieuwe artikelstructuur en kostprijscalculatie opgezet voor 
eigen productie vloerdelen. Hierbij alle voorraden 
halffabricaten inzichtelijk gemaakt en het aantal 
artikelnummers terug weten te brengen van 90.000+ naar 
minder dan 15.000. 

• VVP calculatie van eindproducten in de Mendix-applicatie 
geïntegreerd waardoor deze voor de business 
gebruiksvriendelijk te onderhouden en aan te passen is. Oude 
calculatie draaide op Microsoft Excel. 

• Testen van functionaliteiten, samen met eindgebruikers 

• 2-wekelijks presenteren voortgang aan eindgebruikers & 
directie 

• Selectieprocedure van onderhoudspartner voor de applicatie 
 

Feb 2020 – juni 2020 HBO Afstudeerstage Procesoptimalisatie, 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), Eindhoven 
 

Werkzaamheden: 

• Ondersteunen van de Manager Internal Control 

• Testen van processen Control Framework 

• Testen van conformiteit van (internationale) subdivisies aan 
SOx voorschriften 


