Profiel van Sebastian
Geboortedatum:

11-11-1983

Inzetbaar als:

Financial controller
Verslaggevingsspecialist
Financial controller

Inzetbaar per:

01-07-2021

Uurtarief:

€ 56-70 per uur

Uren inzetbaar:

16 tot 40 uur

Regio:

Gelderland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Accountview, Afas, Exact, Exact Globe, Exact Windows,
Excel, Microsoft Dynamics NAV

Branche ervaring:

Accountancy, Bouw & vastgoed, Overige non-profit,
Productie, Semi-overheid, Techniek, Zakelijke
dienstverlening

Specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Consolidatie, Financial
analysis, Financial audit, Financial control, Forecasting,
Jaarrekeningenwerk

Financiele kennis:

Dutch GAAP, IFRS

Talen:

Nederlands,Engels,Duits

Relevante werkervaring
Auditor - Controleleider
Organisatie:

EY

Periode:

oktober 2014 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Met ingang van oktober 2015 ben ik als acting manager verantwoordelijk voor het uitvoeren van
controle- en adviesopdrachten in mijn klantenportefeuille. Mijn klantenportefeuille bestaat met

name uit grotere internationale MKB- en familiebedrijven. Daarbinnen bedien ik met name project
gestuurde organisaties. Daarnaast bedien ik internationale cliënten (in Nederland gevestigde
holdings) en diverse non-profit organisaties die rapporten op basis van RJ 640 en RJ 650. Vanuit
mijn rol besteed ik een deel van mijn tijd aan het coachen en ontwikkelen van
beroepsvaardigheden van (junior) collega’s.
Gebruikte pakketten:

Accountview, Afas, Exact Globe, Excel, Microsoft Dynamics
AX

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Consolidatie, Financial audit, Interne en
externe rapportages, Operational audit, Risk & compliance,
Riskmanagement

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

Controleleider
Organisatie:

HoogeveenLuigjes accountants en belastingadviseurs

Periode:

maart 2004 - september 2014

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Meest voorkomende werkzaamheden:

Vasstellen controle aanpak
Begeleiden van assistenten bij controleopdrachten en reviewen van de uitgevoerde
werkzaamheden
Opstellen van management letter en accountantsverslag
Review van samensteldossiers en voeren van besprekingen
Samenstellen van jaarrekeningen met complexe consolidaties
Begeleiden en ondersteunen klanten bij het opstellen van tussentijdse cijfers en
management informatie
Diverse rapportages opstellen zoals begrotingen, prognoses en halfjaarberichten
Aanspreekpunt klanten voor specifieke vraagstukken zoals investeringsbeslissingen,
financiering en reorganisaties
Verantwoordelijk voor de uitvoering van bijzondere controleopdrachten Voorbeelden
hiervan zijn subsidieverklaringen, verzekerd belang en verklaring bij (geleverde) aantallen
Reviewen van aangiften (vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting)
Gebruikte pakketten:

Accountview, Afas, Exact Globe, Excel, Microsoft Dynamics

AX
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Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Consolidatie, Financial audit, Interne en
externe rapportages, Operational audit, Risk & compliance,
Riskmanagement

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

