Profiel van Eri
Geboortedatum:

10-08-1971

Inzetbaar als:

Financieel directeur/CFO
Groupscontroller
Financieel directeur/CFO

Inzetbaar per:

01-07-2021

Uurtarief:

€ 101-115 per uur

Uren inzetbaar:

24 tot 40 uur

Regio:

Utrecht

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Afas, Excel, Hyperion, SAP Fico, Visio

Branche ervaring:

ICT

Specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, Consolidatie, Due diligence, ERP-implementatie,
Financial analysis, Financial audit, Financial control,
Forecasting, Governance, Interne en externe rapportages, IT
audit, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Mergers & acquisitions, Planning &
control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Financiele kennis:

Dutch GAAP, IFRS, SOX, US GAAP

Talen:

Nederlands,Engels

Relevante werkervaring
Interim Head of Finance/CFO
Organisatie:

Rainbow Solutions B.V.

Periode:

januari 2020 - maart 2020

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Rapporteren aan de CEO/oprichter, verantwoordelijk voor alle financiële aspecten/facetten van

het bedrijf, o.a. financiële rapportage, planning en control, liquiditeit prognose, belastingen en
interne controle.
Rapporteren aan en fungeren als sparringpartner van de CEO/oprichter
Nauw samenwerken met de EMT leden met het oog op de verbetering van de
bedrijfsvoering
Leidinggeven aan afdeling finance
Analyseren en bewaken van de financiële positie en resultaten van het bedrijf
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het bewaken van de planning & control cyclus
en het opstellen van het financiële jaarplan en meerjarenplanning
Verantwoordelijk voor de maand-, kwartaal- en jaarrapportages
Opstellen en optimaliseren van administratieve organisatie en interne control (AO/IC)
procedures en bedrijfsprocessen
Verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling, optimalisatie en implementatie van het IT/
ERP Systeem
Contact en relaties onderhouden met de externe accountant

Gebruikte pakketten:

Microsoft Dynamics NAV

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, Consolidatie, ERP-implementatie, Financial
analysis, Financial control, Forecasting, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting, Managementadvies, Planning &
control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche:

ICT

Voertaal:

Nederlands

Interim CFO
Organisatie:

One Capital B.V.

Periode:

februari 2019 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
CFO
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

Chief Financial Officer (CFO)
Organisatie:

Onguard

Periode:

september 2010 - juli 2018

Referentie:

Bert van der Zwan

Contact:

Bert.vander.zwan@onguard.com
0882566666

Taken en verantwoordelijkheden
Rapporteren aan de CEO, verantwoordelijk voor alle financiële aspecten/facetten van het bedrijf,
o.a. financiële rapportage, planning en control, liquiditeit prognose, belastingen, juridische zaken,
interne controle, risicomanagement en informatietechnologie:

Rapporteren aan en fungeren als sparringpartner van de CEO
Lid van het Executive Management Team (EMT)
Nauw samenwerken met de EMT leden met het oog op de verbetering van de
bedrijfsvoering
Verantwoordelijk voor de aansturing van de financiële en IT afdeling
Verantwoordelijk voor de financiële planning en procedures (planning & control cycle)
Contact en relaties onderhouden met de externe accountant, bank en andere
investeringsmaatschappijen
Opstellen van (periodieke) financiële analyses en management presentaties ten behoeve
van RvB/RvC en andere interne en externe stakeholders
Ontwikkelen en bewaken van het financiële beleid en de procedures
Leiding binnen het pricing committee (voorzitter)
Lid van de stuurgroep voor diverse projecten (o.a. nieuw ERP?systeem)

Bijdrage:

Implementatie van financiële en interne controleprocedures (AO/IC)
Implementatie van een nieuw ERP?systeem
Jaarlijkse omzetgroei van 15 tot 20%
Overname door een investeringsmaatschappij en herfinanciering van het bedrijf
Succesvolle overgang, eenmalig naar een abonnementsprijs model
Acquisitie van een nieuw bedrijf
Versimpelen van de juridische structuur van het bedrijf
Financiële en procesintegratie van het overgenomen bedrijf

Gebruikte pakketten:

Afas, Excel, Hyperion, Visio

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, Consolidatie, Corporate finance, Due diligence,
ERP-implementatie, Financial analysis, Financial audit,
Financial control, Forecasting, Governance, Interne en
externe rapportages, IT audit, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting, Managementadvies, Mergers &
acquisitions, Planning & control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Tax-accounting, Value based
management

Branche:

ICT

Voertaal:

Nederlands

Senior Controller/Tax Controller
Organisatie:

Shell

Periode:

juni 2008 - januari 2010

Referentie:

Sikke van der Zee

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Begeleiden en nauw samenwerken met het Accounting en Reporting team van Shell
Shared Services Center
Verantwoordelijk voor het in stand houden van het controle raamwerk voor een aantal
exploratie en holding maatschappijen
Zorgen voor alle financiële gegevens en rapportages, die door het shared service center
verwerkt en gerapporteerd worden, compleet, correct, tijdig en conform Shell Finance
Standards
Analyseren en controleren van de jaarrekeningen en zorgen dat deze conform
Nederlandse accounting richtlijnen zijn
Opstellen en verwerken van budgetten en prognoses
Analyseren en controleren van periodieke managementrapportages
Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van informatievoorzieningen, processen en
systemen (AO/IC)
Contact onderhouden met externe accountants met betrekking tot de eindejaarscontrole
Bijdrage aan de liquidatie van maatschappijen
Verantwoordelijk voor de assurance van de belasting gerelateerde processen en
financiële controles voor een aantal landen/regio’s
Zorgen voor het effectief ontwerpen en exploiteren van de financiële key controles
Testen van het proces en de toegewezen financiële key controles (SOX en non?SOX key
controles)
Verzamelen van bewijsmaterialen ter ondersteuning van de financiële controles
Documenteren en communiceren van de testresultaten aan regionale/country tax
managers
Aanbevelingen en advies geven aan het lokale tax team over de niet effectieve financiële
controles en processen
Participeren in (ad hoc) projecten

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP Fico, Visio

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, ERP-implementatie, Financial analysis, Financial
audit, Financial control, Forecasting, Governance, Interne en
externe rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management
accounting, Managementadvies, Planning & control, Project
control, Risk & compliance, Riskmanagement, Tax-

accounting
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Branche:

ICT

Voertaal:

Nederlands

