Profiel van Annemarie
Geboortedatum:

22-11-1973

Inzetbaar als:

Business controller
Groupscontroller
Business controller

Inzetbaar per:

21-04-2021

Uurtarief:

€ 86-100 per uur

Uren inzetbaar:

20 tot 28 uur

Regio:

Zuid-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Accountview, Excel, JD Edwards, Microsoft Dynamics AX,
Twinfield, Unit 4

Branche ervaring:

Horeca & Toerisme, Maritieme diensten, Media, Olie, gas &
energie, Onderwijs, Overige non-profit, Productie, Retail,
Semi-overheid, Zorg & welzijn

Specialisme:

Budgettering, Business control, Consolidatie, Corporate
finance, ERP-implementatie, Financial analysis, Financial
control, Forecasting, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control,
Riskmanagement

Financiele kennis:

Dutch GAAP

Talen:

Nederlands,Engels,Duits

Relevante werkervaring
Project Controller (ERP)
Organisatie:

Happy Italy

Periode:

november 2020 - april 2021

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Type: horeca,
ca. 300 mw. Functie: Project
Controller ERP
Verantwoordelijk voor
implementatie ERP pakket logistiek/groothandel fase 2 waarbij project
management, verbruiksanalyse, stuurinformatie, besteladvies, scansysteem en
voorraad de kernwoorden zijn.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

ERP-implementatie, Project control

Branche:

Horeca & Toerisme

Voertaal:

Nederlands

Project Controller
Organisatie:

iHUB Alliantie

Periode:

november 2020 - maart 2021

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Projectleider
declaratieproces omzetderving en meerkosten Corona
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial analysis, Interne en externe rapportages, Project
control

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Controller
Organisatie:

Verebus Engineering

Periode:

december 2020 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Type: asset
management, ca. 60 mw. Functie: Controller
Project gestuurde
organisatie, verantwoordelijk voor de planning- & control cyclus met focus
op maandrapportages, forecast, onderhandenwerk/tarieven en jaarrekeningwerk.

Gebruikte pakketten:

Excel, Twinfield

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Financial analysis, Financial
control, Forecasting, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Planning &
control, Treasury

Branche:

Maritieme diensten

Voertaal:

Nederlands

Business Controller
Organisatie:

iHUB Alliantie

Periode:

december 2019 - oktober 2020

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Type: onderwijs/jeugdzorg,
ca. 2.300 mw. Functie: Business Controller Onderwijs Regio R’dam
Alliantie t.b.v.
het enablen van hulpverleners en docenten in de jeugdhulp en speciaal onderwijs
bij de organisaties Horizon, Altra, Opvoedpoli en de Nieuwe Kans, rapporterend
aan Manager Business Control, Bestuur, Regio Directeur en Bovenschoolse
Directeuren, met als kerntaken:
·
Verantwoordelijk
voor het initiëren, coördineren, faciliteren en bewaken van de planning &
control cyclus
o
Verantwoordelijk
voor maandrapportage & analyses: P&L en balanspositie, incl. structureel
en ad hoc business partneren met Bestuur,
Bovenschoolse directeuren en school directeuren
o
Verantwoordelijk
voor het forecastproces (kalender-/ en schooljaar gericht)
o
Business cases
opstellen of toetsing hiervan, veelal t.b.v. het minimaal break even laten
draaien van een school, het voorbereiden van het sluiten van een school en/of
nieuwbouw/verbouw/onderhoud
pand
o

Risk
management: gezamenlijk optrekken met business partners om risico’s op
strategisch en organisatorisch niveau te minimaliseren
o
Ontwikkelen
van (management)rapportages en stuurinformatie
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control,
Consolidatie, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Interne en externe rapportages, Planning &
control

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Group Controller
Organisatie:

Airborne

Periode:

januari 2018 - februari 2020

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Type: engineering/productie/verkoop composiet
oplossingen, ca. 150 mw. Functie: Group Controller
Project gestuurde
organisatie, composiet oplossingen voor met name lucht- en ruimtevaart sector, verantwoordelijk
voor de groepsadministratie (2 plants in NL, 1 in de UK, 2 support entiteiten),
rapporterend aan CFO en entiteit Directors, met als kerntaken:
·
Initiëren, coördineren,
faciliteren en bewaken van de planning & control cyclus
o
Verantwoordelijk
voor het begrotingsproces (jaarcyclus)
o
Verantwoordelijk
voor het forecastproces (3 months & 12 months rolling)
o
Verantwoordelijk
voor maandrapportage & analyses: P&L en balanspositie, marge/yield
analyse, efficiency analyses (bezetting & output, productiecapaciteit), onderhandenwerk
positie bepaling, werkkapitaal analyses, incl. structureel en ad hoc sparren

met Board, MT, Project Managers en Operations
o
Risk Management
Team member, gezamenlijk optrekken met business partners om risico’s op strategisch,
organisatorisch en projectniveau te minimaliseren
o
Business cases
opstellen en/of toetsing hiervan (efficiency-/procesverbetering, CAPEX analyse)
o
Opstellen en
monitoring KPI’s/Business Monitors
o
Ontwikkelen
van (management)rapportages en stuurinformatie
·
Verantwoordelijk
voor Cashflow proces
·
Verantwoordelijk
voor Subsidietrajecten: kostprijsberekeningen, financieel administratieve
registratie en eindafwikkeling subsidieprojecten
·
Verantwoordelijk
voor verbetertraject binnen de Finance afdeling
·
Verantwoordelijk
voor het Jaarrekeningproces
·
Leidinggeven
aan 4 medewerkers
·
Internal
auditor (AO/IC)
·
MT lid
Gebruikte pakketten:

Accountview, Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control,
Consolidatie, Financial analysis, Financial audit, Financial
control, Forecasting, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Managementadvies, Planning & control,
Project control, Riskmanagement, Treasury
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Branche:

Techniek

Voertaal:

Nederlands

