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Opleidingen 
 

 2022 – Heden  CMA Candidate – Institute of management Accountants (IMA) 
 2017 – 2020  MSc Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam (diploma) 
 2012 – 2016  BSc Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Utrecht (diploma) 
 2005 – 2011  VWO, Rijksscholengemeenschap Pantarijn, Wageningen (diploma) 

 

Cursussen en trainingen 
 

 Scope Academy 
o Training: Presentatievaardigheden 
o Training: Persoonlijke effectiviteit 
o Training: Leiderschap 

 Maven Analytics; Power BI Desktop  
 Cursus Lean Accounting Yellow Belt 
 Cursus SQL & relationele database 
 Cursus Toegepaste econometrie 

 

Profiel en vaardigheden 
 
Aleksej is een prettig persoon in de omgang, toegankelijk en professioneel. Hij is enthousiast en energiek, 
een business partner die de verbinding zoekt.  Daarnaast is Aleksej communicatief sterk, brengt structuur 
en  stabiliteit mee en weet mensen goed mee te krijgen. Een teamplayer die creatief en oplossingsgericht is, 
goed inzetbaar op het snijvlak Financial/Business-control. Daarnaast heeft Aleksej grote affiniteit met 
IT/Data en processen en weet informatiebehoeften op goede en slimme wijze te vertalen naar concrete 
(geautomatiseerde) rapportages/dashboarding. 
 
Talenkennis: 

 Nederlands: moedertaal 
 Engels: vloeiend 
 Duits: redelijk 

 
IT vaardigheden: 

 Goede kennis van Microsoft Office:   Sterk in Excel (VBA / PowerQuery), Access en      databases SQL 
 Financiële pakketten:    SAP, Navision, AFAS, BaaN, Accountview, Microsoft D365  
 Reporting/BI pakketten:   PowerBI, Cognos TM1, Unit4 consolidatie & reporting, Tagetik 
 Programmeertalen:    SQL, Python, R, DAX en VBA 
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Werkervaring 
 
Apr. 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: 
 
Apr. 2021 – Dec. 2022 Business Controller a.i. bij Peterson Control Union, Rotterdam  

 
Peterson Control Union heeft meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van risk 
management, certificeringen, quality en logistieke oplossingen. Binnen de 
organisatie heeft Aleksej meerdere opdrachten met succes mogen uitvoeren: 

 
Apr. 2022 – Dec. 2022 Business Controller a.i. – TLR Int. Laboratories, te Ridderkerk  

 
TLR International Laboratories is een onafhankelĳk internationaal laboratorium voor 
chemische analyse, microbiologische analyse, DNA-analyse, PCR en analyse-
interpretaties.  

 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Opzetten verandertraject voor herinrichting organisatie en optimalisatie 
bedrijfsresultaten 

 Stakeholder en relatie management; creëren van draagvlak voor 
verandering, meenemen van collega’s in aankomende verandering 
en zorgen dat ‘alle neuzen dezelfde kant op komen te staan’  

 Opzetten nieuwe financiële structuur; herinrichting profit/cost 
centers (implementatie responsibility accounting) 

 Gedragen doelstellingen vaststellen met bijbehorende KPI’s 
 Ad-Hoc vraagstukken waaronder; 

 Kostprijs calculaties 
 CAPEX beleid 
 Afdelings analyses 

 Toetsen van business cases en investeringsvoorstellen 
 Business partner directie en management team 
 Houden van periodieke performance analyses afdelingsmanagers   
 Verantwoordelijk voor de gehele Planning & Control cyclus o.a.; 

maandafsluiting, budgetten, forecasting  
 Aansturen, coachen en begeleiden van accounting team (2 fte) 

 
Jun 2021 – Mrt 2022 Business Controller a.i. Control Union Certifications, Zwolle 
(75%) 
Jun 2021 – Mrt 2022 Business Controller a.i. - Peterson Country Team NL, R’dam 
(25%) 

 
Control Union Certifications zorgt voor onafhankelijke certificeringen in meerdere 
sectoren en is werkzaam in meer dan 70 landen met eigen kantoren.  
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Taken en verantwoordelijkheden 

 Verantwoordelijk voor de gehele Planning & Control cyclus o.a.; 
maandafsluiting, budgetten, forecasting 

 Aansturen, coachen en begeleiden van Ledger-Accountant en lokale 
administratieve kracht (2 fte) 

 Business partner directie en management team 
 Stakeholder en relatie management; creëren van draagvlak voor 

verandering, meenemen van collega’s in aankomende verandering en zorgen 
dat ‘alle neuzen dezelfde kant op komen te staan’  

 In kaart brengen van de huidige status, de prioriteiten bepalen en hiermee 
aan de slag gaan: 

 Verbetering business control cyclus; 
 Tijd capaciteit vrijspelen business control en accounting;  

 Versnelling maandafsluiting met 50% 
 Efficiëntie verbeteren (automatisering) 
 Processen Shared Service Center / operaties / control  
 beter op elkaar laten aansluiten 
 Overdracht van werkzaamheden business controller aan het  

shared service center 
 Verbetering stuurinformatie voor lokale directie 

 Op basis van interviews bepaald welke cruciale management  
informatie miste  

 Verbeteren huidige financiële inrichting en ontwikkeling     
nieuwe rapportages  

 In kaart brengen/optimaliseren key processen (Order-2cash) 
 Hierna door proceswijzigingen m.b.t. D365 ervoor gezorgd dat dit in 

nieuwe verbeterde management rapportages terecht kwam. 
 Versterken lijnen/samenwerking operaties en control voor  

meer grip omtrent de omzet & kosten. 
 
Peterson Country Team NL is eindverantwoordelijk voor de Nederlandse entiteiten 
binnen de ‘Peterson Control Union’ groep.  Op verzoek van de Manager Finance & 
Controlling Nederland is de opdracht uitgezet om op bepaalde thema’s meer grip en 
inzicht te hebben in de performance van deze entiteiten.  

 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Verbeteren inzicht en stuurinformatie; Het ontwerpen en maken van een 
Monthly MT finance report’  met financials totaalniveau, detail niveau en 
performance indicatoren.   

 Verbeterplan overhead allocatie NL; Het opzetten van een  
Systematiek en financieel model voor de doorbelasting van country-team-
Nederland overhead naar de operationele bedrijven gebaseerd op cost-
drivers. 

 Verbeteren en coördineren budget cyclus; budget cyclus plan, maken nieuwe 
budget template, mensen meenemen in veranderingen. 

 Grip geven omtrent CAPEX; Het opzetten van een country team  
Nederland investeringsbeleid/procedure. Wat voor investerings-     
voorstel dient er geschreven te woorden, hoe dient een financiële   
berekening gemaakt te worden etc.  
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Apr 2021 – Mei 2021 Group Controller a.i. bij Peterson Control Union, te Rotterdam  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 Meedraaien in de jaarafsluiting 

 Opleveren specificaties en overige stukken accountant (PBC-items) 
 Beantwoorden van vragen van de externe accountant 
 Ondersteunen bij de consolidatie van  100+ verschillende 

nationale/internationale entiteiten 
 Leveren van gevraagd en ongevraagd advies omtrent verbeter-

voorstellen voor het jaarafsluitingsproces 
 Verantwoordelijk voor meerdere holding administraties  

 Maandafsluiting proces verbeteren  
 Automatisering en verbetering van bestaande processen 
 Maken van balans dossiers 
 Maken forecasts en maandrapportages  

 Sparring partner van de Group Finance manager  
 Aansturen, coachen en begeleiden collega holding administratie  

 
Feb. 2019 – Apr. 2021 Business Controller bij VolkerWessels Telecom, Amersfoort 
 

VolkerWessels Telecom is een grote (destijds beursgenoteerde) organisatie en 
verzorgt het gehele traject rond de aanleg van hoogwaardige digitale infrastructuur. 
Van analyse en ontwerp tot bouw, installatie, onderhoud en beheer. 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Verantwoordelijk voor Business Control t.b.v. twee scale-up 
werkmaatschappijen 

 Business Partner voor de directie 
 Onderdeel van lokale management Team’s 
 Verantwoordelijk voor de gehele Planning & Control cyclus waaronder: 

maandafsluiting, budgetten, forecasting (P&L / CashFlow) 
 Project-control; beoordeling van OHW posities, risico analyses en bespreken 

projectrapportages en voortgang met projectleiders en directie  
 Ad-Hoc vraagstukken: 

 Business cases 
 Opstellen tenders  
 Beoordeling contracten 

 Initiëren en uitvoeren van verbeterprojecten procesautomatisering en 
optimalisatie zoals; 

 inrichting AFAS, urenadministratie en inkoopproces 
 Introductie van Power BI t.b.v. opstellen management-rapportages 

 Verantwoordelijk voor opstellen van financiële (management) rapportage, 
analyses en KPI productie-rapportage en marges 

 Aansturen, coachen en begeleiden van de financiële/projectadministratie 
 Controle op de voorraadadministratie, aansluiting grootboek, 

voorraadwaardering  
 Aanspreekpunt voor de extern accountant 
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Okt. 2017 – Jan. 2019 Controller bij ZorgDomein Nederland B.V., Breukelen 
 

ZorgDomein is een commercieel IT bedrijf in de zorg, uitgegroeid tot het grootste 
digitale en onafhankelijke zorgplatform van Nederland.  

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Rechterhand en sparringpartner van de Financieel Directeur 
 Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie  
 Aansturen en coördineren van werkzaamheden op de afdeling (5 

medewerkers) 
 Verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus: opstellen van budgetten 

en begrotingen, forecasting 
 KPI dashboard’s, ontwikkelen en analyse van KPI’s 
 Controle op de salarisadministratie 
 Samenstellen van balansdossiers, begeleiden jaarrekeningtraject 
 Interne controle & AO/IC 
 Coördinatie van de jaarlijkse audit en aanspreekpunt voor de extern 

accountant 
 Automatiseren van processen en data betrouwbaarheid 

 
 
Sep. 2016 – Aug. 2017  Controller bij Thomas Cook, Hoofddorp 
 

Thomas Cook is een grote, internationale reisorganisatie. 
 
   Taken en verantwoordelijkheden: 

 Deel-verantwoorlijk voor de Planning & Control cyclus: opstellen van 
budgetten en forecasting 

 Intercompany afstemmingen 
 Analyseren van financiële cijfers, maken van variantie analyses 
 Ontwikkelen van KPI dashboards 
 Automatiseren van processen t.b.v. het budgetproces (ophalen van data), 

rolling forecast en KPI’s 
 Ontwikkelen van diverse Excel modellen incl. opstellen werkhandleidingen  

 
 
Juni 2016 – Aug. 2016  Interim Finance Consultant bij PostNL, te Nieuwegein 
 

PostNL bezorgt al meer dan 220 jaar post in NL, naast brievenpost is ze in de Benelux 
tevens een van de belangrijkste spelers in pakketbezorging en logistieke oplossingen. 

 
Opdracht 

 Verbeteren van de forecast voor de behoefte aan tijdelijk extern personeel 
tijdens piek periodes 

 Ontwikkelen van een nieuw verrijkt bezettingsmodel via Excel (VBA), 
gekoppeld aan SharePoint  

 Implementatie van bezettingsmodel over meerdere afdelingen 
 Trainen van gebruikers en opstellen van werkhandleidingen 


