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INTERIMMANAGEMENT │ WERVING EN SELECTIE │ EXECUTIVE SEARCH

Opleidingen
•
•
•

Praktijkopleiding tot Registeraccountant, NBA (diploma)
Post Master Accountancy, Tilburg University (diploma)
MSc Accountancy, Tilburg University (diploma)
o
o

•

BSc Bedrijfseconomie, Tilburg University (diploma)
o
o

•

Master thesis in Accountancy: The effect of Cost of Unlevered Equity Capital on Audit Report
Lag
Gespecialiseerde tracks: Professional track (RA/RC) en Chartered Financial Analyst (CFA) track
Bachelor thesis in Accountancy: Effects of past changing financial results on future R&D
expenditures
Uitwisselingsprogramma (2014-2015) Nova School of Business Economics, Lissabon

VWO, Mondriaan College Oss (diploma)

Trainingen en cursussen
•
•
•

Scope Academy
o Maven Analytics
Manager Assessment EY
Diverse vakinhoudelijke trainingen en cursussen vanuit EY

Profiel en vaardigheden
Jasper is prettig en toegankelijk in de omgang, beschikt over goede communicatieve en adviesvaardigheden en weet goed hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Hij beschikt over een breed
inzicht in aspecten van financiële verslaggeving, is analytisch zeer sterk en is gericht op hoge mate
van kwaliteit. Daarnaast beschikt Jasper over hoog verantwoordelijkheidsgevoel, is proactief en een
goede (vakinhoudelijke) teamplayer.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: uitstekend
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel
• Financiële pakketten: SAP, Oracle
• Veel ervaring in data-analyse t.a.v. financiële gegevens en administratieve processen
Specifieke inhoudelijke kennis en vaardigheden:
• Ervaring bij middelgrote en grote (internationale) bedrijven
• Ervaring bij handelsbedrijven, productiebedrijven en investeringsmaatschappijen
• Klanten bediend met verslaggevingsstandaarden RJ & IFRS, daarnaast ervaring met SOx
• Aansturen en coachen van teams
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Werkervaring
Feb 2022 – 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.

2019 – jan 2022

Senior Staff Audit, EY Eindhoven
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor het leiden van jaarrekeningcontroles
t.b.v. nationale en internationale klanten in de profitsector
(Dutch GAAP, IFRS en SOx)
• Ontwikkelen en uitvoeren van controleplannen
• Monitoren van planning en budgetten en opstellen van
voortgangsrapportages
• Aansturen en coachen van assistenten inclusief managen van
de planningen
• Uitvoeren van interim controles, controles AO/IB
• Uitvoeren van bijzondere opdrachten
• Uitvoeren van Data-analyse in meerdere jaarrekeningcontroles
• Aanspreekpunt voor klanten

2016 – 2019

Staff Audit, EY Eindhoven
Taken en verantwoordelijkheden:
• Betrokken bij jaarrekeningcontroles t.b.v. klanten in
verschillende bedrijfstakken
• Controleren van (complexe) jaarrekeningposten
• Betrokken bij interim controles
• Beoordelen van AO/IB, administratieve processen
• Uitvoer geven aan verschillende verslaggevingsrichtlijnen en
controlestandaarden
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