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Opleidingen 
 

• Bachelor Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam 

• VWO, Wartburg College, Rotterdam   

 

Trainingen en cursussen  
 

• Scope Academy 

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

o Maven Analytics 
• Finance Academy, Hogeschool Amsterdam 

 
 

Profiel en vaardigheden  
 

Alex is een prettig persoon in de omgang, professioneel en communicatief vaardig. Hij legt makkelijk 

contact, is een goede teamspeler en sparringpartner. Daarnaast is Alex analytisch sterk, pro-actief, 

no nonsense en hands on. 

 

Talenkennis:   

• Nederlands: moedertaal 

• Engels: goed 

 

IT vaardigheden:   

• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder goed in Excel. 
• Financiële pakketten: Allsolutions, Unit4 Multivers, Exact Globe en diverse reportingtoolings 
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Werkervaring  
 

Juni 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. 
 
Uitgevoerde opdrachten: 

 
Okt 2022 – heden Financial Controller bij Stichting Driestar educatief 
te Gouda 
 
Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een 
bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen bij begrotingstraject  
• Coördineren en voorbereiden van jaarrekeningtraject  
• Meedenken over en implementeren van structurele proces- 

en kwaliteitsverbeteringen 
     
     
    Jun 2022 – Sep 2022 Hoofd Administratie bij Constructif te  

Dordrecht 

 
Constructif is een sterk groeiend onderhouds- en renovatiebedrijf 
met diverse vestigingen in Nederland. Ze onderhouden en renoveren 
o.a. woningen, bedrijfspanden, ziekenhuizen voor 
woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars etc. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Aansturen proces maandafsluiting 

• Dagelijkse aansturing en sparringpartner 

crediteurenadministratie, facturatie en credit control 

• Opstellen en meetbaar maken KPI's voor crediteuren-, 

facturatie- en credit control-proces 

• Sparringpartner Teamlead aangaande werkverdeling, 

afdelingsplanning en kwaliteitsplan 

• Meedenken over invulling nieuwe rechtenstructuur ERP-

pakket 

• Monitoren liquiditeitsprognoses 

• Vaststellen en met organisatie afstemmen van 

facturatieproces met vereisten en verantwoordelijkheden 

• Begeleiden en afstemmen implementatie nieuwe credit 

control-applicatie 

• Aansturen en met organisatie afstemmen van invulling 

nieuwe credit-controller rol. 

• Analyseren en afstemmen van diverse grootboekposten. 

• Opstellen en afstemmen procedure BTW verlegging 

• Implementatie wetgeving betalingstermijnen 
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2021 – 2022 Financial Controller bij Blokland Non Ferro te Sliedrecht 
 
  Blokland Non Ferro is een productiebedrijf, internationaal actief. Zij 

 ontwikkelen, produceren en leveren warmtewisselaars, voortstu-
 wingssystemen en aanverwante producten voor de maritieme sector 
 en diverse industriële toepassingen.  

 
 Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie 
t.b.v. meerdere entiteiten 

• Aansturen en coachen van medewerkers op de financiële 
afdeling 

• Professionaliseren van de administratieve processen 

• Verzorgen van de periodieke afsluitingen  

• Opstellen van financiële rapportages 

• Opstellen van de jaarrekening, balansdossiers en specificaties 

• Contactpersoon voor accountants 

• Controle op debiteurenbeheer 

• Verzorgen van de betalingen, cashflowplanning en beheer 
van tussenrekeningen 

• Intercompany afstemmingen 

• Verzorgen van fiscale aangiften 

• Sparringpartner voor de directie 
 
 

2008 – 2021   Financial Controller/Hoofd Administratie bij A. Nobel B.V. te 
    Zwijndrecht 
 
    A. Nobel is een middelgroot handelsbedrijf t.b.v. de scheepvaart-
    sector, internationaal actief. 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor de financiële, personeels- en 
salarisadministratie voor diverse BV’s  

• Verzorgen van intercompany transacties en doorbelastingen 

• Monitoren van en verzorgen van fiscale aangiften voor de 
diverse binnen- en buitenlandse belastingen en accijnzen 

• Samenstellen van de geconsolideerde en enkelvoudige 
jaarrekeningen en publicatiestukken van de diverse fiscale 
entiteiten 

• Begeleiden van de accountantscontrole 

• Opstellen, implementeren en onderhouden van AO/IB (ISO 
9001 certificering) 

• Optimaliseren van processen 

• Verzorgen van de periodieke afsluitingen, opstellen van 
rapportages en analyses 

• Initiëren, ontwikkelen en optimaliseren van rapportages ERP 
systeem 

• Beheer van liquide middelen (Euro en Dollar), valuta 
administratie en hedging inclusief autoriseren van betalingen 
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• Beheer van uitstaande debiteurensaldo en ondernemen van 
actief hierop 

• Onderhouden van contacten met Belastingdienst, Douane, 
banken, pensioen- en verzekeringskantoor en accountant 

• Sparringpartner voor de directie  
 

 
2006 – 2008   Financial Controller bij PharmAccess Foundation te Amsterdam
  
    PharmAccess is een internationale organisatie actief in het  
    wereldwijd opzetten van gezondheidsprojecten. 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van 
kantoor Amsterdam als de lokale kantoren in Tanzania, 
Namibië en Nigeria 

• Verzorgen van de salarisadministratie 

• Verzorgen van fiscale aangiften 

• Monitoren van de overheadkosten 

• Uitvoeren en coördineren van maand- en jaarafsluitingen 

• Verzorgen van de boekhoudkundige infrastructuur binnen 
ERP Exact 

• Ondersteunen van de lokale kantoren bij de implementatie 
en inrichting van Exact om internationaal tot een eenduidige 
(reporting) structuur te komen 

• Controle op de grootboekadministratie 

• Sparringpartner voor de International Finance Manager bij 
samenstellen van de maandelijkse rapportages 

• Assisteren van de Business Controller bij analyses, business 
cases en rapportages 

 


