Profiel van Ferry
Geboortedatum:

04-08-1988

Inzetbaar als:

Accountant AA
Gevorderd assistent accountant
Accountant AA

Inzetbaar per:

15-11-2020

Uurtarief:

€ 86-100 per uur

Uren inzetbaar:

8 tot 24 uur

Regio:

Noord-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Accountview, Exact, Exact Globe, Exact Windows, Excel

Branche ervaring:

Accountancy, Handel, ICT, Logistiek / transport, Overige nonprofit, Productie, Retail, Verhuur, Zakelijke dienstverlening

Specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Business
planning, Consolidatie, Financial audit, Financial control,
Interne en externe rapportages, Project control, Risk &
compliance, Tax-accounting

Financiele kennis:

Dutch GAAP

Talen:

Nederlands,Engels,Duits

Relevante werkervaring
Senior Assistant / Junior manager
Organisatie:

Mazars Paardekooper Hoffmann N.V.

Periode:

april 2017 - juni 2018

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Werkzaam als Openbaar Accountant in de Accountancy & Adviespraktijk van Mazars
Amsterdam.

Hierbij verrichtte ik zelfstandig diverse werkzaamheden op het vlak van tussentijdse
managementrapportages voor klanten, financieel administratieve werkzaamheden voor klanten
en het samenstellen van complexere jaarrekeningen. Daarbij was ik betrokken bij klanten omtrent
hun financiële adviesvraagstukken om zodoende tijdig te kunnen anticiperen.
Tevens onderdeel van het management-team van afdeling Accounting Outsourcing Solutions.
Derhalve ook bezig geweest met aansturing van de afdeling en het bepalen van de strategie e.d.
Gebruikte pakketten:

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

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Business analysis, Consolidatie,
Financial analysis, Financial control, Forecasting, Interne en
externe rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Mergers & acquisitions, Turnaround management

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

Accountant / Partner
Organisatie:

Accountantskantoor

Periode:

juni 2018 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Een Accountantskantoor dat graag betrokken is bij zijn klanten en kwaliteit levert in zijn diensten.
Vanaf juni 2018 ben ik als Accountant werkzaam binnen dit accountantskantoor.
Focus is gericht op Accountancy werkzaamheden (o.a. samenstellen van jaarrekeningen),
advies, fiscaliteiten, interim professionals en controlling.
Gebruikte pakketten:

Caseware, Exact, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Business analysis, Business control,
Consolidatie, Corporate finance, Financial analysis, Financial
audit, Forecasting, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Operational
audit, Turnaround management

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

Relatiebeheerder
Organisatie:

EQUITY accountants & adviseurs B.V.

Periode:

november 2016 - maart 2017

Referentie:

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als relatiebeheerder bij EQUITY Accountants & Adviseurs verrichtte ik in hoofdlijnen de
navolgende werkzaamheden:
Het verzorgen van en leiding geven aan samenstelwerkzaamheden
Het verzorgen van en leiding geven aan controle- en beoordelingswerkzaamheden
Het verzorgen van en leiding geven aan administratieve werkzaamheden voor onze
klanten
Het coördineren van de werkzaamheden, het stellen van prioriteiten en het opmaken van
de werkplanning
Het beoordelen van de werkuitvoering en het dossier, de door de assistenten opgestelde
stukken controleren
Het verzorgen van het relatiebeheer met de klant
Het direct leiding geven aan assistenten door het geven van informatie, aanwijzingen aan
assistenten en het verzorgen van "training on the job"
Het signaleren van adviesopdrachten en het uitvoeren van adviesopdrachten, samen met
de vennoot, op het gebied van bijvoorbeeld overnames, fusies, administratieve
organisatie, automatiseringsvraagstukken, fiscale vraagstukken,
financieringsvraagstukken etc.
Het nastreven van kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en interne processen, en
het vertalen van nieuwe ontwikkelingen naar de eigen kantoorsituatie

Gebruikte pakketten:

Accountview, Caseware, Exact, Excel

Aanvullend specialisme:

Consolidatie, Financial audit, Jaarrekeningenwerk,
Operational audit

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

Zelfstandig assistent-accountant
Organisatie:

MTH Accountants & Adviseurs B.V.

Periode:

september 2006 - oktober 2016

Referentie:

MTH accountants & adviseurs B.V.

Contact:

bussum@mth.nl
+31 35 691 46 76

Taken en verantwoordelijkheden
Als zelfstandig assistent-accountant was ik werkzaam op de samenstelafdeling. Daarnaast
verrichte ik werkzaamheden in de controlepraktijk (Audit). In de Audit voerde ik interim- en
eindejaarscontroles uit. Tijdens interim-controles breng ik de interne processystemen in kaart en
toets ik deze op bestaan en werking. Tijdens eindejaars-controles analyseer en controleer ik de
financiële gegevens en presentatie in de jaarrekeningen van verschillende cliënten.
In deze periode heb ik zelfstandig jaarrekeningen samengesteld voor grotere en complexere

opdrachten. Daarnaast heb ik de bijbehorende fiscale aangiften opgesteld. Daarbij signaleerde ik
adviespunten bij klanten en ondersteun ik deze in de uitvoering van adviesopdrachten. Voor
kleinere en middelgrote klanten in het MKB heb ik leiding gegeven aan beginnend en gevorderd
assistenten. Hierbij leverde ik een bijdrage aan de praktijkontwikkeling van beginnend en
gevorderd assistent-accountants bij hun werkzaamheden.
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Gebruikte pakketten:

Accountview, Caseware, Exact, Exact Globe, Exact
Windows, Excel, Unit 4

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Business
planning, Consolidatie, Financial audit, Financial control,
Interne en externe rapportages, Operational audit, Planning
& control, Project control, Risk & compliance, Tax-accounting

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

