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Opleidingen
•
•

2022 – 2022
2018 – 2022

•

2012 – 2018

Pre Master Finance, Tilburg University (niet afgerond)
HBO Finance & Control, Avans Hogeschool Den Bosch (diploma)
Minor: Financiële Planning, Fontys Hogescholen Eindhoven
HAVO, Montessori College Eindhoven (diploma)

Cursussen en trainingen
•

Scope Academy

Profiel en vaardigheden
Luc is een positief, sociaal en betrokken persoon. Hij beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, legt makkelijk contact en is een goede teamspeler. Daarnaast is Luc pro-actief,
leergierig, analytisch sterk, hands on en pakt dingen snel op.
Talenkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: goed
IT vaardigheden:
• Goede kennis van Microsoft Office waaronder goed in Excel en ervaring met Power BI
• ERP systemen: Afas

voor professionals in Finance & Control
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Werkervaring
Dec 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.

Feb 2022 – Jun 2022

HBO Afstudeerstage, Luiten Van der Valk Beheer B.V.
Afstudeeropdracht: Onderzoek doen naar de tijdigheid van de
maandrapportages van zeventien hotels en een aanbeveling
uitbrengen.
•
•
•
•
•
•

Feb 2021 – Apr 2021

Ingeleefd in de organisatie door op de ‘werkvloer’ mee te kijken
Dataverzameling, analyse en rapportage
Het maken van een nulmeting en een eindmeting
Interviewen hotelmanagers en finance managers
Het opstellen van een knelpunten analyse
Het adviesrapport presenteren aan de raad van bestuur

HBO Stage, GGzE
Stage: Interne audit uitvoeren op het roosterprogramma Inplanning
• Analyseren van de AO/IC
• Interviewen medewerkers GGzE
• De bevindingen uit de interviews koppelen aan normen en de
bijbehorende risico’s
• Het opstellen van een risico matrix
• De interne audit presenteren aan de raad van bestuur

Sep 2020 – Jan 2021

HBO Stage, Shareworxs
Stage: Meewerken binnen het finance team van Shareworxs
• Het opstellen van de maandrapportages en het uitvoeren van
interne controles
• Debiteuren- crediteurenbeheer
• Het inboeken van creditfacturen en afwijkingen rapporteren aan
hoofdinkoop
• Bellen met debiteuren voor openstaande posten
• Ondersteuning bieden bij de overgang van Exact naar AFAS

Mrt 2020 – Mei 2020

Huba medewerker, Belastingdienst
Project: Het assisteren van burgers bij de aangifte voor de
inkomstenbelasting
• Opleidingstraject gevolgd voor het invullen van de
belastingaangiftes
• Het invullen van de belastingaangiftes samen met de burgers
voor professionals in Finance & Control
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