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Opleidingen
•
•
•

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
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 snijvlak Financial/Business/Projectcontrol. 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 de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel (VBA niveau), Access en
databases waaronder SQL
• Financiële pakketten: SAP, Navision, AFAS, BaaN, Accountview
• Reporting/BI pakketten: Power BI, Cognos TM1
• Programmeertalen: SQL, Python, R, DAX en VBA

voor professionals in Finance & Control
2

Werkervaring
Apr 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.

Feb 2019 – Apr 2021

Business Controller bij VolkerWessels Telecom, Amersfoort
VolkerWessels Telecom is een grote 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 lokale directie, commercieel en operationeel
directeur
• Sparringpartner en aanspreekpunt richting Holding en lokale
werkmaatschappijen
• Verantwoordelijk voor de gehele Planning & Control cyclus en AO/IC
• Project-control, bepalen van OHW posities, risico analyses en afstemmen
projectrapportages en voortgang met projectleiders en directie
• Verzorgen van de maandafsluitingen, bepalen van reserveringen, kosten
analyses en cijferbeoordeling
• Initiëren en uitvoeren van verbeterprojecten procesautomatisering en
optimalisatie waaronder 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
• Forecasting P&L en cashflow forecasting
• Aansturen van de financiële/projectadministratie
• Controle op de voorraadadministratie, aansluiting grootboek,
voorraadwaardering en automatiseringsslag ERP systeem
• Aanspreekpunt voor de extern accountant

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. Veel zorgprofessionals
werken met ZorgDomein om verwijzingen en laboratorium aanvragen veilig
digitaal te laten verlopen. (O.a. bijna alle huisartsen, ziekenhuizen en diverse
andere zorginstellingen).
Taken en verantwoordelijkheden:
• Sparringpartner van de Financieel Directeur
• Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sep 2016 – Aug 2017

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

Junior Controller bij Thomas Cook, Hoofddorp
Thomas Cook is een grote, internationale reisorganisatie.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Betrokken bij het opstellen van budgetten
• Intercompany afstemmingen
• Analyseren van financiële cijfers, maken van variantie analyses
• Overhead controlling
• 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

Jun 2016 – Aug 2016

Interim Finance Consultant bij PostNL, Nieuwegein
PostNL bezorgt al meer dan 220 jaar post in Nederland, naast brievenpost is ze in
de Benelux tevens een van de belangrijkste spelers in pakketbezorging en
logistieke oplossingen.
Taken en verantwoordelijkheden:
• 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
• Trainen van gebruikers en opstellen van werkhandleidingen

voor professionals in Finance & Control
4

