Profiel van Cees
Geboortedatum:

20-05-1950

Inzetbaar als:

AO/IB specialist
Manager finance & control
AO/IB specialist

Inzetbaar per:

01-07-2021

Uurtarief:

€ 56-70 per uur

Uren inzetbaar:

24 tot 40 uur

Regio:

Zuid-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Excel, Oracle, SAP, SAP Fico

Branche ervaring:

Accountancy, Olie, gas & energie, Productie

Specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Corporate finance, ERPimplementatie, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Governance, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Mergers &
acquisitions, Planning & control, Project control, Risk &
compliance, Treasury, Turnaround management

Financiele kennis:

Dutch GAAP, SAS70, SOX, US GAAP

Talen:

Nederlands,Engels,Duits

Relevante werkervaring
Zelfstandig / Internal Control Consultant/Manager
Organisatie:

LyondellBasell Industries

Periode:

augustus 2018 - april 2019

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Eenmanszaak opgericht voor de uitvoering van de interim opdracht voor LyondellBasell

Industries (LYB) in Rotterdam.
Opdracht behelsde de invoering van het financiële interne controle platform na de overname van
een chemiebedrijf met 55 wereldwijde vestigingen.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Financial analysis, Financial control,
Governance, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Managementondersteuning, Mergers &
acquisitions, Risk & compliance

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Senior Manager Internal Control
Organisatie:

LyondellBasell Industries

Periode:

april 2009 - april 2018

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als zodanig verantwoordelijk voor de financiële interne controle processen voor alle Europese
landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje, Rusland + alle vestigingen in
Azië en India.
De scope van deze functie betrof het handhaven, effectief en accuraat houden van alle financiële
controle procedures, het tijdig (tenminste per kwartaal) doorvoeren van alle organisatorische,
proces- en financiële rapportagewijzigingen plus het zorgdragen dat de gerapporteerde interne
controle en/of audit bevindingen tijdig werden ingevoerd, zodat de jaarlijkse SOx-certificering
doelstelling succesvol werd afgerond en afgetekend door de CEO en CFO en door de externe
auditors.
Regelmatig organiseren van interne controle training sessies welke werden gehouden op
individuele basis en/of tijdens afdelingsbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat het financiële
interne controle systeem volledig was doorgevoerd en effectief bleef op alle niveaus in de
organisatie.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Financial analysis, Financial control,
Governance, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Managementondersteuning, Mergers &
acquisitions, Planning & control, Risk & compliance

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Manager Internal Controls Europe

Organisatie:

Lyondell Petrochemical Co.

Periode:

oktober 2002 - april 2009

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als zodanig verantwoordelijk voor de implementatie van het financiële interne controle systeem
SOx na de faillissementen van een aantal grootte beursgenoteerde bedrijven.
Rapporteerde in deze rol aan de Director Internal Controls met als standplaats One Houston
Center in de USA.
In 2004, in samenwerking met de Senior Manager Internal Controls, een volledig
geautomatiseerd financieel intern controlesysteem geïmplementeerd, waarin per kwartaal alle
proces, financiële rapportage en controle eigenaarschap wijzigingen werden doorgevoerd.
Tevens werden ook alle audit resultaten door de interne- en externe audit afdelingen in dit
systeem ingevoerd, waarna automatisch de status van implementatie van audit actieplannen
werden gerapporteerd, herinneringen aan de actie plan eigenaren verstuurd en een tijdige
afsluiting werd zo gewaarborgd.
Dit systeem genereerde automatisch alle Management- en Audit comité gerelateerde
rapportages.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Financial analysis, Financial control,
Governance, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Risk & compliance

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Senior Manufacturing Accounting Manager
Organisatie:

Lyondell Petrochemical Co.

Periode:

oktober 1998 - oktober 2002

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als zodanig verantwoordelijk voor alle plant accounting activiteiten, het jaarlijks
budgetteringsproces plus het verzorgen van periodieke kostenrapporten aan de European
Manufacturing Director verantwoordelijk voor alle Europese en twee Amerikaanse vestigingen
(Bayport en Channelview).
In de scope van deze management functie, verantwoordelijk voor de administratie van alle plant
gerelateerde kapitaalprojecten incl. het verzorgen van de projectkostenrapportages, cash

forecasts, en verwachte definitieve projectkosten was inbegrepen en ook de financiële afsluiting
en project eindrapportages, met inbegrip van de uitgifte van de vaste-activa registers.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Governance, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Managementadvies,
Managementondersteuning, Planning & control, Project
control, Risk & compliance, Turnaround management

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Project Finance Manager
Organisatie:

Arco Chemicals Co.

Periode:

oktober 1992 - oktober 1998

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de Project Financiële rapportage voor twee grote investeringsprojecten
incl. kostenverslaglegging en subsidie aanvragen, accounting en eindrapportage (vaste activa
rapportage).
De omvang van deze projecten varieerde van $ 500 miljoen tot $ 1 miljard.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Governance, Managementadvies,
Managementondersteuning, Planning & control, Project
control, Risk & compliance, Turnaround management

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Interne Controle Accountant
Organisatie:

Arco Chemicals Co.

Periode:

oktober 1990 - oktober 1992

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Interne Controle accountant voor ARCO Chemie Nederland, gevestigd in Rotterdam met
regelmatig bezoek aan hoofdkantoor in Londen.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Corporate finance, Financial analysis,
Financial control, Governance, Risk & compliance

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Project Finance Support Manager
Organisatie:

Arco Chemicals Co.

Periode:

augustus 1987 - oktober 1990

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als Financieel Projectmanager verantwoordelijk voor de controle- en financiële project
administraties incl. kosten, voortgangs-en latest estimate rapportages voor Atlantic Richfield
Corporation in Europa.
De team samenstelling bestond uit drie (3) accountants, die ook de periodieke cash forecasts
rapportages, de financiële afsluiting van deze projecten verzorgde plus het opleveren van de
Vaste Activa rapportages.
De omvang van deze projecten varieerde van $ 25k tot $ 100 miljoen.
Gebruikte pakketten:

Excel, Oracle

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Governance, Interne en externe rapportages,
Turnaround management

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Project Accounting Supervisor
Organisatie:

Kemira

Periode:

augustus 1985 - augustus 1987

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als zodanig verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw financieel ledger systeem incl. de
human resource, inkoop, onderhoud, project en logistieke modules voor de Europese vestigingen
van de moedermaatschappij in Finland, nadat Kemira de chemische vestigingen van Esso
Chemie Nederland had overgenomen.
Dit project werd succesvol opgeleverd bestaande uit een project team van 8 FTE's incl.
programmeurs in een periode van twee jaar (oorspronkelijk projectplan was 3 jaar).

Alle management- en andere vereiste rapportage pakketten werden ook met succes
geïmplementeerd na een uitgebreide testperiode met assistentie van alle afdelingen.
Gebruikte pakketten:

Excel, Oracle

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, ERP-implementatie, Financial analysis,
Financial control, Forecasting, Governance, Interne en
externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Mergers & acquisitions, Planning &
control, Project control, Risk & compliance, Turnaround
management

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Supervisor Accounts Payable
Organisatie:

Esso Chemicals

Periode:

augustus 1975 - augustus 1985

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als zodanig verantwoordelijk voor de aansturing van een groep van acht (8) accountants,
verantwoordelijk voor het tijdig en nauwkeurig verwerken van alle leveranciersfacturen en /of
creditnota’s. Het wekelijks genereren van het betalingsvoorstel van de leveranciers facturen incl.
de controle op dubbele betalingen. Het opleveren van de periodieke Cash forecast op de korte,
midden en lange termijn.
Voor de grootte nieuwbouw en/of onderhoudsprojecten van de raffinaderij en de chemische plant
locaties werd tevens ondersteuning verleend, bestaande uit o.a. het tijdig afsluiten van alle
bestelorders en het verwerken van de definitieve leveranciers facturen.
Gebruikte pakketten:

Excel, Oracle

Aanvullend specialisme:

Financial analysis, Financial control, Forecasting, Treasury,
Turnaround management

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Engels

Accountant
Organisatie:

Accountantskantoor Stoof

Periode:

september 1969 - augustus 1985

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Het verzorgen van de administraties voor het middelgrootte bedrijven incl. de loonbelasting- en
BTW rapportages, het opstellen van periodieke Verlies en Winst en Balansrekeningen plus het
verzorgen van de desbetreffende Belastingaangiftes.
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Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial analysis, Financial control, Jaarrekeningenwerk

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

