PERSONALIA
Naam:

Floyd Bionda

Woonplaats:

Zoetermeer

Geboortejaar:

1992
OPLEIDING

2016 – 2019

Master of Science in Controlling, Nyenrode Business Universiteit

2010 - 2014

HBO Bedrijfseconomie, De Haagsche Hogeschool Den Haag (diploma)

2004 – 2009

HAVO, Stanislascollege Pijnacker (diploma)

Cursussen
2018 – heden

Active Learning Programma We Do Finance (doorlopende kennissessies)

2014

Certificering Cambridge Advanced English ‘Grade A’

2014

Kwantitatieve methoden met Excel /Informatiesystemen met Excel en Access
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:


Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook, VBA, Access, Visio;



SAP, JD Edwards, Oracle Smartview / Business Suite, Exact (GLOBE), Synergy, AFAS profit;



AccountView, Unit 4-Multivers, Audition;



Blackline, DDI Workflow management, AOIC, SPSS, Esize;



Cognos Controller, Qlikview.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift, Duits en Frans basisbeheersing.
WERKERVARING
10.2014 – heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
11.2019 – 04.2020

TP Industrial Yarns – Bleiswijk

TP Industrial Yarns is een internationale producent en leverancier van industriële garens.

Functie: Business Controller – Leidinggevend aan 1 FTE Accounting


Maand- en jaarwerk: controle en rapportage van balans/P&L van entiteiten in binnen- en buitenland;



Opstellen van liquiditeitsprognoses en vreemde valuta behoefte monitoren en afdekken;



Uitvoeren van checks op goederenstromen als onderdeel van douane-compliance;



Sparren en deelnemen aan strategische discussies in het MT;



Opzetten van Amerikaanse entiteit: operationaliseren van diverse processen en contact met
accountant, bank en jurist in USA.
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07.2018 – 11.2019

Hallmark Cards Continental Europe – Capelle aan den IJssel

Hallmark is een internationale producent en leverancier van wenskaarten, geschenken en feestartikelen.

Functie: Teamleider Finance & Control - 4 FTE Control / 4 FTE Accounting


Planning & coördinatie budgetten: plannen van het budget- en forecast proces, alsmede de coördinatie
van werkzaamheden en opstellen van ondersteunende managementanalyses en commentaar;



Managementrapportages: opstellen en toelichten van geconsolideerde managementrapportages in
samenwerking met FD (omzet ~75 mil. per jaar / EBIT ~3mil. per jaar);



Aanspreekpunt voor geconsolideerde cijfertoelichting & vragen vanuit de internationale holding;



Maandelijks opstellen, analyseren en rapporteren van de cashflow. Plannen en afdekken Forexposities: in kaart brengen van dollarbehoefte en afsluiten van afname-contracten (~$10 mil. per jaar);



Coördinatie van transitie Crayola Benelux B.V. naar Binney & Smith Italy: aanspreekpunt inzake de
financiële afhandeling, kostendoorbelastingen, betalingen en bijhouden van balansspecificaties;



Flexibele schakel in het team van controllers; bijspringen waar nodig tijdens maand- en
jaarafsluitingen (zie ook werkzaamheden Business Controller NL, DE en BE).

04.2017 – 06.2018

Hallmark Cards Continental Europe – Capelle aan den IJssel

Functie: Business Controller Nederland, Duitsland en België


Rapportage: opstellen en toelichten van omzetprognoses, omzetrapportages en P&L's;



Budgettering en Forecasting: opstellen van jaarlijkse budgetten en (kwartaal) forecasts voor omzet en
overheadkosten in samenwerking met afdelingsmanagers;



Monitoren van non-product kosten en voorzieningen: overleggen met BU-managers over de
ontwikkeling van kosten, budgetten en voorzieningen in de betreffende BU;



Maand- en jaarwerk; schattingen, accruals en overige journaalposten opstellen en laten boeken. Het
maken van balansspecificaties voor internal-audit en accountantscontrole.

11.2016 – 03.2017

Telegraaf Media Groep N.V. - Amsterdam

TMG wil consumenten 24/7 hoogwaardige, relevante en gepersonaliseerde content bieden in alle mogelijke
distributievormen, en een aantrekkelijke partner voor marketeers, adverteerders en content-partners zijn.

Functie: Junior Business Controller afdeling Distributie & Drukkerij


Uitvoeren van maand- en jaarwerk, schattingen en opstellen van journaalposten & balansspecificaties;



Monitoren van plaat-, inkt- en papierstromen, voorraadtellingen en verbandcontroles;



Opstellen/bijwerken van rapportages (inclusief budgetten / KPI’s) en maandelijks toelichten aan MT’s;



Monitoren omzet en uitbesteed werk, controleren van nota's en bewaken van contractuele afspraken;



Aanspreekpunt voor overige vragen over actuele cijfers en budgetten binnen Distributie & de Drukkerij.

01.2016 – 10.2016

Bonda’s Veevoederbureau (Agrifirm Group) - Hillegom

Bonda’s Veevoederbureau is gespecialiseerd in het produceren en leveren van vochtrijk voer aan
diervoeders.

Functie: Assistent Controller


Opstellen en rapporteren van (intercompany) resultaten, budgetten en forecasts in Cognos Controller;



Uitvoeren van verschillenanalyses voor debiteuren, crediteuren en activa voor de testadministratie,
tevens opsporen en oplossen van problemen binnen de testomgeving;



Inrichten en testen van kostenplaatsverdelingen en margeberekeningen per product;



Actief betrokken bij efficiencyverbeteringen binnen het rapportageproces.
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10.2015 – 12.2015

Medeco B.V. - Oud-Beijerland

Medeco is leverancier van producten en diensten in diverse zorgsectoren, van ziekenhuizen tot apotheken.

Functie: Accounts Payable Processor


Na SAP (VIM) implementatie: analyseren en oplossen foutmeldingen in de financiële administratie;



Uitzoeken van foutief geboekte facturen. Vervolgens opstellen en boeken van correcties om de
grootboekrekeningen (ondermeer de voorraadmutatie) weer recht te laten lopen;



Meedenken over problemen en oplossingen na implementatie van SAP (VIM).

02.2015 - 07.2015

O2 Accountants - Dordrecht

O2 Accountants is een accountantskantoor met 4 vestigingen.

Functie: Assistent Accountant


Verzorgen van aangiften VPB voor middelgrote klanten (o.a. fiscale eenheden) en IB;



Voorbereiden en controleren van jaarrekeningen voor middelgrote klanten.

10.2014 – 01.2015

Optisport B.V. - Gorinchem

Optisport exploiteert ruim 250 sportaccommodaties in Nederland en Duitsland.

Functie: Medewerker Debiteuren/Crediteuren


Verwerken van facturatie-aanvragen en opstellen, versturen en administreren van facturen;



Inlezen, voor-coderen, controleren en definitief coderen van inkoopfacturen. Oplossen problemen;



Assisteren business control, BTW-rondrekeningen en debiteuren / crediteuren te woord staan.

01.2014 – 07.2014

Avio Diepen - Alphen aan de Rijn

Avio Diepen levert internationaal onderdelen en diensten voor de luchtvaartindustrie.

Functie: Medewerker Corporate Finance (stage)


Uitvoeren van onderzoek naar het verbeteren en implementeren van Enterprise Risk Management;



Beschrijven van de IST situatie door interviews en desk-research en adviseren over de SOLL situatie;



Formuleren verbeteringen in het risicomanagement proces en opstellen van een implementatieplan.

10.2012 – 04.2013

Noordzij Financieel Adviseurs - Pijnacker

Noordzij is een financieel adviesbureau gespecialiseerd in het voeren van financiële- en loonadministraties.

Functie: Assistent Accountant (stage)


Coderen en inboeken van inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften of kasverschillen;



Aansluiten en controleren van administraties en voorbereidingen voor de jaarrekening. Controle IB/OB.

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 AVGrichtlijnen 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.

P. 3 / 3

