
 
 
 
 
 

 
Curriculum vitae              Maikel de Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens
      
Woonplaats 
Deurne 
 
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   



 

 
 

 
voor professionals in Finance & Control 

2 

Opleidingen 
 

 HBO Finance & Control, Avans Hogeschool (diploma) 
Minor: Future of Finance  

 VWO, Willibrord Gymnasium Deurne (diploma)  
 
 
Trainingen en cursussen  

 
 Scope Academy 

o Maven Analytics 
o Training: Persoonlijke effectiviteit 

 
  
Profiel en vaardigheden  
 
Maikel is een prettig en open persoon, toegankelijk in de omgang. Analytisch sterk, pro-actief, 
leergierig en een goede teamspeler. Daarnaast is Maikel hands on en no nonsense, pakt dingen snel 
op en wil graag voor organisaties van toegevoegde waarde zijn. 
 
Talenkennis:   

 Nederlands: moedertaal 
 Engels: goed 

 
IT vaardigheden:   

 Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder uitstekend in Excel  
 Financiële (ERP) pakketten: Exact Globe, Bouwworks, Microsoft Dynamics (tijdens studie)  
 BI tools: Power BI, Process Mining, Sumatra 
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Werkervaring  
 
Juli 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: 
 
Juli 2021 – heden Assistent-Controller bij Tops Equestrian Events te 
Valkenswaard 
 
Tops Equestrian events is een organisator van internationale 
paardenspringevenementen en daarnaast zelf ook actief in de 
paardenfokkerij. 

 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

 Verzorgen van de crediteurenadministratie 
 Controleren, coderen en verwerken van facturen 
 Oplossen van probleemfacturen  
 Verzorgen van bankboekingen 
 Verwerking van creditcard- en PayPal betalingen 
 Batchbetalingen klaarzetten 
 Beheer en opschonen van grootboekrekeningen 
 Opzetten Excelrapportage uit data ticketsystemen t.b.v. 

interne controle 
 Opzetten Excelrapportage betreft omzet TV-abonnementen 

t.b.v. internationale BTW afdracht.  
 Aangifte BTW en Withholding Tax in binnen- en buitenland. 
 Intercompany boekingen uitvoeren inclusief maandelijkse 

controle 
 Opstellen balansdossier ten behoeve van 

accountantscontrole  
 Ad hoc accountants vragen beantwoorden en documentatie 

opleveren betreft omzet, kostprijs, opgevraagde lijncontroles 
 Budget opstellen inclusief realisatie 2021 en offertes 2022

   
 
Feb 2021 – juni 2021  HBO afstudeerproject bij Casper de Haan te Eindhoven 
 

Casper de Haan is een middelgrote organisatie in onderhoud & 
renovatie. 

 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

 Voor de afdeling Service & Mutatie in kaart brengen van de 
informatiebehoeften 

 Vertalen van informatie naar KPI’s 
 Geven van Power BI trainingen 
 Realiseren van een operationeel- en management 

dashboard in Power BI 
 Opzetten van een Datawarehouse  
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Sep 2020 – Jan 2020  HBO stage bij Caesar Groep te Utrecht 
 
    Caesar Groep is een middelgrote adviesorganisatie. 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

 Ontwikkelen van een integraal financieel dashboard en 
rapportages voor de verschillende units die onder de Caesar 
groep vallen 

 
 
Aug 2019 – Jan 2020  HBO stage Business Control bij Sligro Food Group te Veghel 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

 Opstellen van wekelijkse rapportages en analyses voor 
verschillende business controllers en afdelingen (inkoop, 
supply chain, bezorgservice) 

 Maandelijkse omzet en marge analyses opstellen en 
verklaren van afwijkingen 

 Analyse van de urenregistratie en productiviteit van het 
distributiecentrum, o.a. om het aantal colli’s per uur te 
bepalen 

 Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de afdeling Business 
Control 

 Oppakken van ad hoc vragen 
 
 
Mei 2019 – heden RKS Adviseur Bedrijven & particulieren bij Rabobank (bijbaan 

naast HBO studie) 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

 Ondersteunen van bedrijven en particulieren die producten 
en diensten afnemen van Rabobank 

 
 
 


