Profiel van Bart
Geboortedatum:

30-07-1983

Inzetbaar als:

Assistent controller
Finance manager
Assistent controller

Inzetbaar per:

01-04-2021

Uurtarief:

€ 71-85 per uur

Uren inzetbaar:

8 tot 24 uur

Regio:

Noord-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Accountview, Caseware, Exact, Excel, Twinfield, Unit 4

Branche ervaring:

Accountancy, Horeca & Toerisme, Logistiek / transport,
Techniek

Specialisme:

ERP-implementatie, Financial control, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting, Managementadvies,
Managementondersteuning

Financiele kennis:
Talen:

Nederlands,Engels,Duits,Italiaans

Relevante werkervaring
Bedrijfs Consultant
Organisatie:

DuurzaamAan

Periode:

oktober 2020 - heden

Referentie:

Stefan de Boer

Contact:

info@duurzaamaan.nl

Taken en verantwoordelijkheden
De eigenaar van DuurzaamAan is 8 jaar bezig en mist een stuk inzicht en sturing in zijn
bedrijfsvoering. Mijn project is dit te realiseren en tegelijkertijd administratieve processen
efficiënter in te richten.

Momenteel is de inkomende facturen stroom gedigitaliseerd. Tevens zijn we gestart met een
nieuw softwarepakket, Teamleader, waarin leads, offertes, facturen en werkbonnen digitaal
gemaakt kunnen worden.
Gebruikte pakketten:

Excel, Twinfield

Aanvullend specialisme:

ERP-implementatie, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning

Branche:

Techniek

Voertaal:

Nederlands

Financieel controller
Organisatie:

Hoogwout Berging B.V.

Periode:

april 2012 - heden

Referentie:

Maarten Pels

Contact:

m.pels@hoogwoutberging.nl
0756145097

Taken en verantwoordelijkheden
Van de blokstempel naar een volledig geautomatiseerde administratie. Begonnen in april 2012
als enig werknemer voor alle financiëlewerkzaamheden. Momenteel ben ik als ingehuurde kracht
werkzaam in de financiële controller functie, 1 dag in de week.Met een helikopterview controleer
ik het werk van de boekhoudster en de debiteurenbeheerder. Tevens ben ik sparringpartner van
de directie en afdeling HR.
Behaalde successen: - Overstap naar een nieuw ERP pakket, waardoor er een digitaliseringsslag
gemaakt kon worden in het verwerken van inkomende en uitgaande betalingen- Digitalisatie van
de inkomende facturenstroom waardoor er efficiënter en accurater geboekt wordt.- Efficiënter
debiteurenbeheer waarmee de betaaltermijn van debiteuren gemiddeld met ruim 15% verbeterd
is.- Urenregistratie van personeel gedigitaliseerd d.m.v.implementatie Shiftbase

Gebruikte pakketten:

Excel, Twinfield, Unit 4

Aanvullend specialisme:

Financial control, Forecasting, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning

Branche:

Logistiek / transport

Voertaal:

Nederlands

Algemeen Directeur/Eigenaar
Organisatie:

Restaurant Pieterman

Periode:

januari 2016 - oktober 2020

Referentie:
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden
Als eigenaar en meewerkend gastheer heb ik de lijnen uitgezet, processen bewaakt en
verbeteringen aangebracht waar nodig. Tevens had ik het HR management onder mijn hoede,
waarmee ik veel ervaring heb opgedaan in WetVerbetering Poortwachter.
Behaalde successen:
- Diverse werkprocessen efficiënter gemaakt, waaronder het operationele proces in de keuken en
het aannemen van bestellingen door de bediening. Hiermee is circa 4 FTE uitgespaard.
- Digitalisering toegepast op dagelijkse werkzaamheden,waardoor belangrijke management
informatie dagelijks beschikbaar is. Denk aan omzet per dag/week/maand,inkoop, relatieve en
absolute personeelskosten. Zo kan erdirect geschakeld worden waar nodig.
- Marketingstrategie van offline naar online verplaatst. Grootbereik weten te creëren tot ver buiten
de regio.
- Positieve cultuuromslag gemaakt waardoor mensen graag kwamen werken, betrokken waren
en ambassadeur voor het bedrijf zijn.
Gebruikte pakketten:

Excel, Twinfield

Aanvullend specialisme:

Business control, ERP-implementatie, Financial control,
Interne en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies

Branche:

Horeca & Toerisme

Voertaal:

Nederlands

Assistent Accountant
Organisatie:

BDO

Periode:

september 2009 - april 2012

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Bij BDO ligt de basis voor mijn ervaring in de financiële dienstverlening. Een geweldige
leerschool met een zeer divers klantenpakket.
Onder de vleugels van diverse gediplomeerde accountants en door het volgen van een deeltijd
HBO opleiding Bedrijfseconomie/Accountancy, leerde ik snel en veel in korte tijd.
Ervaring opgedaan met:
Boekhouden/administratie voeren

Adviesopdrachten op het gebied van financiële administatie,organisatiestructuur en
personeelsgerelateerde vraagstukken
Aangiften BTW, IB, VPB
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Gebruikte pakketten:

Accountview, Caseware, Exact, Excel, Twinfield

Aanvullend specialisme:

Consolidatie, Financial analysis, Interne en externe
rapportages, Jaarrekeningenwerk, Planning & control

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

