PERSONALIA
Naam:

Kevin Harpenslager

Woonplaats:

Lelystad

Geboortejaar:

1993
OPLEIDINGEN

2015 - 2019

HBO Finance & Control, Hogeschool van Amsterdam (diploma)

2010 - 2013

MBO niveau 4 – Marketing & Communicatie, Landstede Harderwijk (diploma)

Cursussen
2019 – heden

Active Learning Programma We Do Finance (doorlopende kennissessies)
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:
◆

Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint;

◆

OnBase, Ympact, iMuis.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift, Duits redelijke beheersing.
WERKERVARING
09.2019 - heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
09.2019 – 03.2020

Yamaha Motor Europe N.V. – Schiphol-Rijk

Yamaha Motor is een grote Japanse producent van motor- en bromfietsen, quads en scheepsmotoren.
Vanuit het regionale hoofdkantoor worden alle Europese administraties gevoerd.

Functie: Country Accountant
◆

Verantwoordelijk voor de balans en V&W rekening van de Oostenrijk groep bestaande uit
Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Slowakije;

◆

Zorgdragen voor aansluitingen tussen het grootboek en subgrootboeken;

◆

Controleren en eventueel corrigeren van boekingen gemaakt door het shared service center;

◆

Voorbereiden van voorzieningen, vooruitbetalingen en provisies volgens landspecifieke afspraken;

◆

Reconciliaties van balansrekeningen en V&W rekeningen, genereren en boeken van journaalposten;

◆

Opstellen, analyseren en toelichten van de balans- en V&W rekeningen;

◆

Betrokken bij / initiëren van optimalisatie van F&A processen. Aanspreekpunt voor ad-hoc vragen.

◆

Nauw contact onderhouden met administratief personeel van de Oostenrijk groep om de daar
bijbehorende taken te coördineren.

P. 1 / 2

02.2018 – 08.2019

GreenIPP Investments B.V. – Amsterdam

GreenIPP is een internationale onderneming voor de ontwikkeling en investering in duurzame energie
die projecten voor de productie van groene stroom over de hele wereld mogelijk maakt.

Functie: Accounting Assistant/ Junior Controller
◆

Boeken van inkoopfacturen en verwerken van bankmutaties voor 20 administraties;

◆

Registeren en activeren van investeringen voor in aanbouw zijnde zonneparken;

◆

Controleren, analyseren en rapporteren van het grootboek;

◆

Aansluiten van diverse rekening-courant posities;

◆

Rapporteren van de periodieke balans en de winst‑ en verliesrekening;

◆

Verzorgen van de VPB en BTW-aangiftes;

◆

Samenstellen van de jaarrekening en onderbouwen van het dossier en de balansposten;

◆

Verantwoordelijk voor de vastlegging van budgetten en forecasts in het boekhoudprogramma.

09.2017 – 02.2018

Trustbank Amanah – Paramaribo (Suriname)

Trustbank Amanah is een particuliere spaar- en leningsbank gefocust op Suriname, het Caraïbisch
gebied en Latijns-Amerika.

Functie: Advisory Business Analyst Corporate Banking
◆

Beoordelen van business plannen en uitvoeren van analyses inzake initiatieven van bestaande en
nieuwe corporate cliënten van de Trustbank;

◆

Schrijven van kredietvoorstellen aan de directie voor beoordeling van een business loan met een
kredietbehoefte boven de 1,000,000 US Dollars;

◆

Onderzoeksopdracht: veranderingen onderzoeken tussen de bestaande en nieuwe risico’s tijdens
de overgang van Trustbank NV naar Trustbank Amanah NV.

09.2015 – 08.2017

Polo Ralph Lauren - Lelystad

Functie: Verkoopmedewerker (weekend)

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 va n 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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