PERSONALIA
Naam:

Laura Kregting

Woonplaats:

‘s-Hertogenbosch

Geboortejaar:

1990
OPLEIDINGEN

2012 - 2017

HBO Bedrijfseconomie, Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch (diploma)

Minor Financiële dienstverlening, Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

2003 - 2011

VWO, Jeroen Bosch College ‘s-Hertogenbosch (diploma)

Cursussen
◆
◆

WFT Consumptief Krediet (2015);
Microsoft Dynamics Student Certificate (2015).
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:
◆
◆

Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook;
Basware, Microsoft Dynamics Navision, SAP, Qlikview, Exact Globe, ISP.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift.
WERKERVARING
08.2018 – heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
08.2018 – 12.2018

Vacansoleil - Eindhoven

Vacansoleil is Europees marktleider in luxe campingvakanties, die op meer dan 500 campings
staanplaatsen, volledig ingerichte tenten en stacaravans met sanitair aanbiedt, in geheel Europa.

Functie: Financieel Medewerker
◆

Taken op de afdeling Finance: Facturatieverwerking in Exact Globe en ISP, inboeken banken,
verwerken van niet automatisch te matchen betalingen, afletteren en aansluiten van

◆
◆
◆

tussenrekeningen, opstellen van werkinstructies en herstructurering archief;
Testen uitvoeren voor een nieuwe meer geautomatiseerde facturatieverwerking;
Analyseren van het facturatieproces en het proces met betrekking tot verwerken van banken naar
rapportages en aandragen/implementeren van verbeterpunten;
Voorbereiden accountantscontrole.

05.2017 – 07.2018

Dufry - Eindhoven

Dufry is een internationale reisdistributeur met ongeveer 2.200 duty-free winkels in luchthavens,
cruiseschepen, zeehavens en treinstations.

Functie: LIV Clerk / Accounts Payable
◆
◆

Crediteurenbeheer en facturatieverwerking in Basware, SAP en Navision;
Analyseren van facturatieproces en aandragen/implementeren van verbeterpunten.
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09.2016 – 01.2017

Stichting PUM – Den Haag

PUM is een vrijwilligersorganisatie welke zich richt op duurzame ontwikkeling van het midden- en
kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Functie: Afstudeerstagiair
◆

Onderzoek naar integrated reporting, behaald met een 8,0.

02.2016 – 08.2016

VolkerWessels Telecom - Uden

VolkerWessels Telecom ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden telecominfrastructuur die
veelvoudige en complexe communicatiestromen mogelijk maakt.

Functie: Administratief Medewerker
◆

Opstellen en controleren van pro forma’s.

09.2014 – 02.2015

Kijkshop - Zaltbommel

Kijkshop was een winkelketen in Nederland met een non-foodartikelen assortiment, voornamelijk
gefocust op consumentelektronica.

Functie: Stagiair Business Control
◆
◆

Opstellen van daily sales report;
Maken van rapportages met Excel, Qlikview en SAP.

Overige werkervaring
06.2013 – 06.2017

S.V. Animoso - ‘s-Hertogenbosch

Functie: Lid Kas Controle Commissie / Lid Sport en Activiteiten Commissie
02.2014 – 11.2015

Avans Hogeschool – ‘s-Hertogenbosch

Functie: Promotiemedewerker
06.2013 – 07.2015

Herberg Manege van Loon – Loon op Zand

Functie: Leidinggevende Ponykamp
02.2013 – 06.2014

Matties – ‘s-Hertogenbosch

Functie: Bijles Leraar
◆

Bijles geven voor de vakken: Wiskunde A, Engels, Samenvatten.

09.2013 – 01.2014

Avans Hogeschool – ‘s-Hertogenbosch

Functie: Bijles Leraar
◆

Wiskunde 1e jaar voor de opleiding Bedrijfseconomie/Accountancy.

Disclaimer
Dit cv wordt verstuurd vanuit het doel om te bemiddelen in de vervulling van een vacature/opdracht en dient uitsluitend voor dit doel te worden gebruikt. Als ontvanger van deze persoonsgegevens zijn
de AVG richtlijnen op de ontvangen persoonsgegevens van toepassing. Dat betekent onder andere dat:
o De door We Do Finance verstuurde persoonsgegevens niet gedeeld mogen worden buiten de organisatie en/of met derden die niet bij de sollicitatieprocedure zijn betrokken;
o De door We Do Finance verstuurde persoonsgegevens uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure vernietigd dienen te worden;
o De ontvanger van deze gegevens te allen tijde gehoor zal geven aan een verzoek van betrokkene om zijn of haar rechten binnen de AVG uit te oefenen. We Do Finance brengt ontvanger hier tijdig van
op de hoogte.
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