Profiel van Siebiena
Geboortedatum:

25-05-1969

Inzetbaar als:

Finance manager
AO/IB specialist
Finance manager

Inzetbaar per:

01-09-2020

Uurtarief:

€ 86-100 per uur

Uren inzetbaar:

32 tot 40 uur

Regio:

Noord-Brabant

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Afas, Exact, Excel, Microsoft Dynamics NAV

Branche ervaring:

Handel, Logistiek / transport

Specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business analysis,
Business control, Consolidatie, Corporate finance, ERPimplementatie, Financial analysis, Financial control, In control
statement, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Risk & compliance

Financiele kennis:

Dutch GAAP, IFRS

Talen:

Nederlands,Engels

Relevante werkervaring
Interim Business Controller
Organisatie:

Noordhoek Kaas

Periode:

september 2019 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
In dit MKB familie bedrijf, bezig met de productie van een brede range aan geraspte

kaasproducten, heb ik de kostprijscalculatie opnieuw opgezet. Tevens heb ik opzetten
gemaakt voor de rapportages op KPI’s en productieresultaten.
Belangrijkste resultaten:
Analyse van stamdata en opzetten van de inrichting en opschoning daarvan
Opstellen managementinformatiesysteem
Aanspreekpunt, intermediair, adviseur en sparringpartner tussen de directie, de
organisatie en de accountant
Meedenken en adviseren over een vaste inrichting van de financiële kolom binnen de
organisatie
Begeleiden en opleiden medewerkers als het gaat om omgaan met stuurcijfers en
rapportages

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

Interne en externe rapportages

Branche:

FMCG

Voertaal:

Nederlands

Interim Business Controller
Organisatie:

De Vries Coldstore B.V.

Periode:

mei 2019 - december 2019

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Het terug in control brengen van de financiële organisatie binnen een MKB familie bedrijf,
actief in de pluimvee verwerkende industrie. Productie, verpakking, opslag en expeditie. Met
60 medewerkers realiseert de organisatie een omzet van € 40 mln.

Belangrijkste resultaten:
Optimalisatie van de financiële werk processen
Signaleren en doorvoeren van efficiency verbeteringen in productiekosten,
voorraadbeheer en transport
Realisatie van een maandelijkse cyclus in de financiële processen
Aanleveren van periodieke rapportages en concrete stuurinformatie ten behoeve van de
directie én externe stakeholders
Opzetten van een goed functionerend en gemotiveerd administratief team
Sparringpartner en klankbord voor de DGA
Aanspreekpunt, intermediair, adviseur en sparringpartner tussen de directie, de bank en
de accountant.

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Productie

Voertaal:

Nederlands

AO-IC specialist
Organisatie:

Canna

Periode:

april 2018 - april 2019

Referentie:

Bas Schuurs

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Implementatie van het AO/IC handboek in de gehele organisatie.
Begeleiding van de implementatie van een rollen-en rechtenstructuur in de huidige ERPapplicatie.
Hierbij begeleid ik de diverse gebruikers van het systeem in de veranderingen die ze
hierin tegemoet zien.
Het opstellen van beleidsdocumenten; het begeleiden van het directieteam in het
formuleren en het opstellen van diverse beleidsstukken. Tevens zorgdragen dat het
geformuleerde beleid in de gehele organisatie duidelijk is.
Ik werk hierbij voornamelijk zelfstandig. Voor de implementatie van ERP werk ik samen
met een projectteam.

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Business analysis, Business control, ERPimplementatie, Risk & compliance

Branche:

Handel

Voertaal:

Nederlands

Financial Controller
Organisatie:

Dobotex

Periode:

oktober 2017 - maart 2018

Referentie:

Karin van Liesdonk

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Vervanging van een financial controller wegens ziekte.
Begeleiding van de jaarafsluiting, door het opstellen van balansdossiers.
Meewerken in een team van financial controllers bij de maandelijkse afsluitingen.
Het verbeteren van een aantal rapportages, voornamelijk in Excel.

Gebruikte pakketten:

Excel, Microsoft Dynamics NAV

Aanvullend specialisme:

Financial analysis, Financial control, Interne en externe
rapportages, Jaarrekeningenwerk

Branche:

Handel

Voertaal:

Nederlands

Finance Manager
Organisatie:

Froster

Periode:

oktober 2013 - juni 2017

Referentie:

John Rombouts

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Financieel eindverantwoordelijk en lid van het managementteam van Froster BV.
Tevensverantwoordelijk voor het planning & control systeem.
Hierdoor dus zowel bezig in Business control als Finance control.
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Gebruikte pakketten:

Afas, Exact, Excel, Microsoft Dynamics NAV

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business analysis,
Business control, Consolidatie, Corporate finance, Due
diligence, ERP-implementatie, Financial analysis, Financial
control, In control statement, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Risk & compliance

Branche:

Handel

Voertaal:

Nederlands

