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Opleidingen 
 

• HBO Finance & Control, Avans Hogeschool Breda (diploma) 
• Associate Degree Accountancy, Avans Hogeschool Breda (diploma) 
• MBO Bedrijfsadministrateur, niveau 4, Albeda College Vlaardingen (diploma) 
• VMBO, Sint Jozef Vlaardingen (diploma)  

 

Trainingen en cursussen  
 

• Scope Academy 
o Cursus: Time Management  
o Maven Analytics 

▪ Excel; Pivottables 

▪ Excel; Data Visualization 

▪ Excel; Formatting 

▪ Excel Productivity 
• Moderne Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie (certificaat) 
• Moderne Bedrijfsadministrate, Bedrijfsadministratie (certificaat) 
• Cursus Effectief Debiteurenbeheer 

 

  

Profiel en vaardigheden  
Stacey is een prettig persoon in de omgang met positieve drive en mentaliteit. Zij beschikt over 

goede communicatieve en contactuele vaardigheden, is stressbestendig en pro-actief. Daarnaast is 

Stacey accuraat, analytisch sterk en een goede teamspeler.  

 

Talenkennis:   

• Nederlands: moedertaal 

• Engels: goed 

 

IT vaardigheden:   

• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder goed in Excel. 
• Financiële pakketten: Exact Globe Next, Proactis, Readsoft Verify, Syntess Atrium, Oracle JD 

Edwards, Accountview, Navision, 20/20 Vision en Data Acces Studio (reporting systeem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkervaring  

 
Apr 2022 – heden  Interim Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.  
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Scope Finance zet financiële professionals in binnen het brede 
spectrum van Finance & Control en is NEN4400 gecertificeerd. 
 
Uitgevoerde opdrachten: 
 
Sept 2022 – heden Financial Controller bij Wemmers Transport 
(onderdeel van Nijhof Wassink) te Bleskensgraaf 
 
Wemmers is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in vervoer 

 van vloeibare levensmiddelen binnen Europa. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Overzetten van administraties van Accountview naar Exact 
Globe 

• Materiele vaste activa (aanmaken activa, afschrijvingen, 
desinvesteringen) 

• Overloop inkoopfacturen voorbereiden en verwerken 
• Controle van tussenrekening  
• Controleren en verwerken van loonjournaalposten 
• Opnemen van reserveringen  
• Openen en sluiten van dagboeken  
• Verwerken van creditcard/bankafschriften  
• Voorbereiden betaalbatch  
• Controleren en goedkeuren van inkoopfacturen  
• Verzorgen van BTW aangifte 
• Verzorgen van de maandafsluitingen 
• Contact met de buitenlandse accountants 
• Begeleiden collega's van de afdeling 
• Opmaken van werkinstructies voor procesoptimalisatie 

 
Apr 2022 – Aug 2022 Hoofd Financiële Administratie bij Melktechniek 
West (part of GEA Farm Technologies) te Alphen a/d Rijn 
 
Melktechniek West is in 1932 opgericht met de verkoop van eigen 
melkinstallaties. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Overbrugging zwangerschap Hoofd Financiële Administratie 
• Opstellen van financiële rapportages 
• Verzorgen van de periodieke afsluitingen 
• Maken van aansluitingen grootboek en subadministraties 
• Controleren en verwerken van loonjournaalposten 
• Verzorgen van BTW aangiften 
• Controleren en verwerken van projectorders 
• Verantwoordelijk voor grootboekadministratie 
• Controle op het crediteurenproces 
• Verwerken van bankboekingen en memoriaalposten 
• Aansturen en coördineren van drie medewerkers op de 

afdeling 
 

Aug 2018 – Mrt 2022  Financial Accountant bij Valveco the Valve Company  
    BV te Barendrecht 
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    Valveco is een toonaangevende, internationale leverancier van 
    afsluiters, aandrijvingen, pijpkoppelingen, ontluchtingskappen,  
    flenzen en diensten voor de maritieme en offshore sector. 

 
    Taken en verantwoordelijkheden: 
    Financieel beheer van meerdere (buitenlandse) entiteiten: 

• Coördinatie van werkzaamheden van 4 fte (3 financial 
accountants & 1 accounting assistent) 

• Opstellen en analyseren van periodieke rapportages 

• Verzorgen van maandafsluitingen 

• Verzorgen van fiscale aangiften waaronder BTW en ICP 

• Opstellen van liquiditeitsplanningen 

• Beheer materiële vaste activa 

• Maken van omzetaansluitingen 

• Uitvoeren van margeanalyses en herwaarderingen vaste 
verrekenprijzen 

• Opstellen van balansdossiers en specificaties inclusief 
controle 

• Aanspreekpunt tijdens accountantscontrole 

• Beheer bankstanden en leningenregister  

• Intercompany afstemmingen 

• Uitvoer geven aan Credit Management Control 

• Beheer Planning & Controlcyclus 

• In deze rol rapporterend aan de CFO en COO 
 

Dec 2017 – Juli 2018  Financieel Medewerker bij Topbrands Europe B.V. te  
    Oud-Beijerland 
 
    Topbrands is een internationale handelsorganisatie op het gebied 
    van lichaamsverzorging en huishoudelijke producten. 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van de maandafsluitingen 

• Verwerken van goederenfacturen 

• Verwerken van bankafschriften 

• Opstellen van cashflowplanning 

• Opstellen van diverse rapportages en analyses 
 

Aug 2013 – Nov 2017  Accounting Assistant bij Valceco the Valve Company B.V.,  
    Barendrecht 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van de maandafsluitingen t.b.v. meerdere 
entiteiten 

• Beheer van materiële vaste activa 

• Beheer van contracten en verzekeringsportefeuille 

• Verzorgen van de betalingen 

• Verzorgen van de facturatie en credit-control 


