Profiel van Tijmen
Geboortedatum:

05-07-1990

Inzetbaar als:

Credit manager
Financieel medewerker
Credit manager

Inzetbaar per:

26-08-2020

Uurtarief:

€ 31-55 per uur

Uren inzetbaar:

16 tot 32 uur

Regio:

Noord-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Excel

Branche ervaring:

Financiële instellingen

Specialisme:

Financial control, Managementondersteuning, Project control

Financiele kennis:
Talen:

Nederlands,Engels,Duits

Relevante werkervaring
Credit Controller
Organisatie:

Panalpina Airflo B.V.

Periode:

januari 2018 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Administratie.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Logistiek / transport

Voertaal:

Nederlands

Managing Partner
Organisatie:

Apollo Credit B.V.

Periode:

februari 2015 - januari 2018

Referentie:

Leopold van Oosten

Contact:

leopold@pitgroup.com

Taken en verantwoordelijkheden
Als partner in het bedrijf de dagelijkse werkzaamheden van Apollo Credit runnen. Hierbij tevens
zorg dragen voor de administratie, belangrijke klant contacten & acquisitie. Tevens het draaiende
houden van de debiteurenadministratie en de incassovorderingen.
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial control

Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

Detachant Financiele Dienstverlening
Organisatie:

Career Control

Periode:

mei 2014 - februari 2015

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Via Career Control bij een klant gedetacheerd welke achterstanden op hypotheken behandelde.
Hier als medewerker bijzonder beheer achterstanden in hypotheken behandeld en waar mogelijk
met de hypotheeknemer opgelost.
Binnen de korte periode dat ik hier heb gewerkt binnen mijn team uitgegroeid tot het
vraagpunt voor 1 van de 3 hypotheekverstrekkers waarvoor wij werkten
Namens het management 4 mensen aangestuurd om de ontstane achterstand bij
diezelfde hypotheekverstrekkers weg te werken

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial control

Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

Debiteurenbeheerder en Accountmanager Incasso

Organisatie:

Trust Krediet Beheer B.V.

Periode:

juni 2008 - mei 2014

Referentie:

Paul Akkermans

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
In de periode bij TKB B.V. verschillende posities bekleed. Zowel op de afdeling debiteurenbeheer
als de incassoafdeling.
Op de afdeling debiteurenbeheer werd vanuit een algemene portefeuille met debiteuren gewerkt.
Hier zaten debiteuren van verschillende klanten van TKB in. Deze werden gebeld en
aangeschreven om achterstanden uit naam van de klant op te lossen. Dit alles in teamverband.
Op de afdeling incasso heb ik zowel in teamverband als zelfstandig gewerkt. Als zelfstandig
medewerker had ik een eigen business to business en business to consumer klantenportefeuille
met gemiddeld 500 – 600 dossiers. Hierbij werden de debiteuren vanuit TKB aangeschreven en
gebeld aangaande de achterstanden. Zowel het klantcontact als het behandelen van vorderingen
door mij werd verricht. Hierbij was ik ook verantwoordelijk voor het maandelijks rapporteren van
de resultaten aan de klant.
In 2012 heb ik samen met twee collega’s een groep van veertig nieuwe medewerkers ingewerkt
en vervolgens leidinggegeven. Dit project van vier maanden was voor een van de belangrijkste
klanten.
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Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial control, Project control

Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

