PERSONALIA
Naam:

Maarten Leeuwis

Woonplaats:

‘s-Hertogenbosch

Geboortejaar:

1991
OPLEIDING

2016 – 2018

MSc Master International Management, Tilburg University (diploma)

2010 - 2015

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

2003 - 2009

VWO, Maurick College Vught (diploma)
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:
◆
◆

Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook;
SAP, Navision, SPSS, Stata.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift.
WERKERVARING
04.2018 – heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
04.2018 – 02.2019
Hager

produceert

Hager – ‘s-Hertogenbosch
elektro-installatiesystemen

voor

woningbouw

en

utiliteit:

energiedistributie,

kabelmanagement en schakelmateriaal.

Functie: Assistent Controller
◆
◆
◆
◆

Opstellen (periodieke) financiële rapportages, zoals maandelijkse omzetcijfers,

kostenanalyse,

resultatenrekening en verkoopprijsanalyse;
Beheer data in het Business Warehouse, aanpassen / omzetten van rapportage queries;
Data analyse, het in kaart brengen van uiteenlopende financiële gegevens met behulp van Excel,
BW/4HANA en SAP;
Doorvoeren van optimalisaties inzake versnellingen in het proces rondom de maandrapportage.

04.2016 – 08.2016

Xenos – Waalwijk

Xenos is een Nederlandse winkelketen, gespecialiseerd in de verkoop van zeer diverse goederen.

Functie: Medewerker Crediteurenadministratie
◆
◆

Aanmaken van de boekingen in het systemen, bijwerken van boekingen, bankboekingen;
Facturen accorderen en uitvoeren van overige administratieve taken.

02.2015 – 07.2015

Van Lanschot Bankiers – ‘s-Hertogenbosch

Van Lanschot Bankiers is de oudste onafhankelijke private bank van Nederland.

Functie: Afstudeerstagiair
◆
◆

Afstudeeronderzoek naar interne procesbeschrijvingen;
Opstellen/vernieuwen van de procesbeschrijvingen.
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02.2013 – 08.2013

General Motors - Breda

General Motors is een van de grootste automobielbedrijven ter wereld, tegenwoordig is deze vestiging een
onderdeel van Opel.

Functie: Stagiair / Uitzendkracht Financial Services
◆
◆

Afhandelen en controleren binnenkomende claims van dealers voor verkoopuitkeringen;
Treasury en administratieve werkzaamheden.

2010 - 2012

Theracords

Functie: Belastingadministrateur
◆
◆
◆

Opzetten administratie en volledige belastingaangifte;
Administratiestructuur bedenken voor eenmanszaak;
Opzetten BTW administratie.
NEVENACTIVITEITEN

09.2015 – 01.2018

De Bierentuin VOF.

De Bierentuin is een onderneming in de vorm van een webwinkel voor speciaalbierpakketten.

Functie: Oprichter / Eigenaar
◆
◆

Verzorgen van administratie, inkoop en commercie;
Beheer webshop en afhandelen orders.

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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