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Opleidingen 
 

• MSc Economics & Business, Erasmus School of Economics Rotterdam (diploma) 
(studieprogramma Financial Economics) 

• BSc Economie en Bedrijfseconomie, Erasmus School of Economics Rotterdam (diploma) 
(major: Accounting & Finance) 

• Gymnasium, De Goudse Waarden Gouda (diploma)  

 
 
Trainingen en cursussen  

 
• Scope Academy 

o Training: Hoe presenteer ik me op een professionele manier? 

o Cursus: Time Management  

o Training: Persoonlijke effectiviteit 

o Maven Analytics:  
✓ Excel Charts&Graphs  
✓ Excel Pivot Tables  
✓ Excel Formulas & Functions  
✓ Excel Data  
✓ Excel Formula  
✓ Excel Formatting  
✓ Excel Productivity 

 

  

Profiel en vaardigheden  
 

Rick is een prettig persoon in de omgang, communiceert goed en is een goede teamspeler. 

Daarnaast is hij analytisch sterk, pakt dingen snel op, is pro actief en beschikt over goede drive en 

mentaliteit. 

 

Talenkennis:   

• Nederlands: moedertaal 

• Engels: goed 

 

IT vaardigheden:   

• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder goed in Excel  

• Financiële (ERP) pakketten: Microsoft Dynamics AX en diverse bedrijfsspecifieke 

softwarepakketten 
• Overige pakketten: Stata 
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Werkervaring  
 

Juni 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: 
 
Okt 2022 – April 2023 Junior Business Controller bij Roll Group te 
Capelle aan den IJssel 
 
Roll Group is een toonaangevende specialist in zware scheepvaart, 
zwaar hijswerk en gespecialiseerd transport. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het opzetten van een nieuwe KPI structuur inclusief target 

setting 

• Sparsessies met Head of Business Control om KPI’s te 

bepalen 

• Sparsessies met overige department heads om inzicht te 

krijgen in de beschikbare data en stuurdata te bepalen 

• Het opstellen van een data sourcing plan en proces voor het 

monitoren van de KPI targets 

• Meetbaar maken van de KPI’s door middel van data 

• Invulrapport opstellen waar de KPI data in ingevoerd moet 

worden 

• Proces beschrijven verantwoordelijkheid KPI rapportage 

• Het opstellen van een KPI monitoring rapportage 

• Data preparatie 

• KPI’s toevoegen aan de financiële applicatie 

• Aanpassen query’s voor data rapportage 

• Aanpassen macro’s voor filteren KPI rapportage 

• Bouwen dashboards voor KPI rapport 

 
 
Juni 2022 – Okt 2022 AP Specialist / Junior Controller bij Tradin 
Organic Agriculture te Amsterdam  
 
Tradin Organic is wereldwijd koploper in biologische ingrediënten.   

 Zij bieden een full-service portfolio op basis van unieke inkoop-, 
 duurzaamheidsinitiatieven en verwerkings- en distributie-
 mogelijkheden. 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor het managen van alle binnenkomende 

facturen voor de Tradin entiteit ‘Crown of Holland’  (proces 

check, registeren en boeken) 

• Afstemmen met de business t.a.v. factuurissues en 

fiatteringsproces 
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• Verantwoordelijk voor het managen van alle binnenkomende 

facturen van logistiek bedrijf ‘Jonker & Schut transport’ voor 

alle in Nederland gesitueerde entiteiten van Tradin, matchen 

van het operating process met de facturen Crown of Holland 

• Ophalen requirements bij diverse interne stakeholders. 

Hierbij heb ik veel gespard met de Finance Manager om dit 

rapport op te zetten, en samen gewerkt met de control 

afdeling om dit rapport op te zetten.  

• Opzetten van een nieuwe rapportage voor de Creditor aging 

in samenwerking met afdeling Control. Uitgangspunt is een 

opgeschoond datarapport wat in één oogopslag genoeg 

duidelijkheid geeft om op te kunnen sturen.  

• Meedenken over procesverbetering met betrekking tot 

facturenregistratie en boekingsgangen, doorvoeren van 

aantal efficiencyslagen 

 
 
Juni 2021 – Mei 2022 Assistant Project Controller KENT te Rotterdam 
 
KENT plc is een technisch dienstverlener actief in de branche olie en 
energie met het hoofdkantoor in Dubai. De kernactiviteiten van het 
bedrijf zijn: Construction & Hookup, Turnaround, Maintenance & 
Modifications en Specialist Technical Solutions. 

 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Uitvoeren van controles op gewerkte uren tussen 

opdrachtgevers (o.a. Shell) en KENT  

• Wegwerken van achterstanden in urenverantwoording 

inclusief optimaliseren van het proces en bestanden 

• In kaart brengen en verbeteren van processen met als doel 

het verhogen van de data kwaliteit 

• Sparringpartner voor Site Manager en Team Projectcontrol 

om data kwaliteit te verhogen cq fouten te minimaliseren 

• Crediteurenbeheer m.b.t. de inhuur van machinerie en het 

toekennen van kosten aan de juiste projecten 

• Uitvoeren van Depth analyses m.b.t. verschillen in gewerkte 

uren en verschillen in kosten op projecten  

• Uitvoeren van ad hoc analyses en rapportages t.b.v. Team 

Projectcontrol 

• Meedenken en meewerken aan vernieuwde opzet van het 

kostensysteem in relatie tot een nieuw systeem/module 

 
 

2019 – 2020   Interim Projectmedewerker zorgverlener Amarant (bijbaan) 
     
    Werkzaamheden: 

• Uitvoeren van digitaliseringsproject t.b.v. de cliënten-
administratie 

• Afstemmen en monitoren van het digitaliseringsproject t.a.v. 
de privacy wet 
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2018 – 2021   Bestuurslid van de Rotterdamse Studenten Voetbalvereniging 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het 
technische beleidsplan van de vereniging 

• Medeverantwoordelijk voor het schrijven van het nieuwe 
technische beleidsplan 

• Contactpersoon voor externe partijen  
• Verzorgen van de ledenadministratie 
• Opstellen van de notulen 
• Opstellen van wedstrijdschema’s, verzorgen van materialen  

 


