PERSONALIA
Naam:

Luc van Noort

Woonplaats:

Elshout

Geboortejaar:

1996
OPLEIDINGEN

2015 - 2019

HBO Finance & Control, Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch (diploma)

2008 - 2014

HAVO, D’Oultremontcollege Drunen (diploma)

Cursussen
2020 – heden

Active Learning Programma We Do Finance (doorlopende kennissessies)
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:
◆

Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Visio;

◆

Navision, SAP.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift. Duits basiskennis.
WERKERVARING
03.2020 - heden

We Do Finance B.V. – Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interimbasis inzetbaar voor Finance & Control functies.
10.2015 – heden

J&L Design Boats – Elshout

J&L Design Boats is actief in het ontwerpen en bouwen van boten.

Functie: Financieel Medewerker
◆

Voeren van de financiële administratie en het uitvoeren van betalingen;

◆

Opstellen jaarrekening;

◆

Belastingaangifte invullen en verwerken.

02.2007 – heden

BMC Machines B.V. - Elshout

BMC Machines is een metaalbewerkingsbedrijf en voornamelijk leverancier van halffabricaten voor
diverse industrieën, o.a. scheepsbouw.

Functie: Financieel Medewerker
◆

Inboeken inkoopfacturen en bijhouden van de WBSO-urenadministratie;

◆

Calculatie van offertes;

◆

Onderhoud en productie door middel van diverse draai- en freesbanken.

08.2019 – 01.2020
DebitRoom

is

een

Debitroom – Nieuwkuijk
FinTech-onderneming

die,

in

samenwerking

met

accountants-

en

administratiekantoren, op kortetermijnoplossingen bieden aan kredietzoekende ondernemers.

Functie: Afstudeer stagiair
◆

Afstudeeronderzoek naar klantacceptatiecriteria en totstandkoming van kredietlimieten.
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01.2019 – 07.2019

Fact Finance – ‘s-Hertogenbosch

FACT Finance is een modern laagdrempelig en professioneel accountancy kantoor met als doel de
ondernemer inzicht te verstrekken in de data door middel van de nieuwste intelligente software.

Functie: Financieel Medewerker
◆

Inboeken van verkoop, inkoop, kas en bank voor diverse klanten;

◆

Opstellen consolidatiestaat;

◆

Matchen van inkoopfacturen met geboekte ontvangst en uitvoeren van voorraadinventarisatie;

◆

Opstellen Btw-aangiften voor diverse klanten.

01.2018 – 01.2019

Ottobock Benelux BV. - Nieuwkuijk

Ottobock Benelux BV is een handelsonderneming gespecialiseerd in oplossingen voor lichamelijke
aandoeningen, zoals prothesen, orthesen, en rolstoelen.

Functie: Medewerker Customer Service
◆

Verantwoordelijk voor retouren en afhandelen van klachtenprocedures;

◆

Orderintake en telefonie.

09.2016 – 01.2017

Functie: Stagiair

3e

Ottobock Benelux BV. - Nieuwkuijk

jaar Finance & Control

◆

Procesbeschrijving en procesoptimalisatie;

◆

Orderintake en telefonie.

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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