PERSONALIA
Naam:

Ron Markus RC

Woonplaats:

Gouda

Geboortejaar:

1987
OPLEIDING

2017 – 2019

Executive Master of Finance & Control (RC), Nyenrode Business Universiteit Breukelen
(diploma)

2009 - 2011

Master Accounting, Auditing and Control, Erasmus Universiteit Rotterdam (diploma)

2004 – 2009

HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam (diploma)

1999 – 2004

HAVO, Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Gouda (diploma)

Cursussen
2018 – heden

Active Learning Programma We Do Finance (doorlopende kennissessies)

Training Power BI, Quanto (2019)
Workshop ‘De Controller in dubio’ - etiQs Integrity Services (2014)
Proactief handelen - Bureau Sprank (2012)
Gezond Presteren - De Talentenacademie (2012)
Prince2 Projectmanagement – PAT Learning Solutions (2012)
VAARDIGHEDEN
Kennis en ervaring met de volgende software:
◆

Microsoft Office: Excel, Word, Outlook, MS Visio, MS Publisher;

◆

ACTO, PowerBI, AFAS, Qlik, SAP, Exact, Snelstart, Lotus Notes, Unit4Agresso, FIS2000, GIDS.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift, Duits en Frans basiskennis.
WERKERVARING
10.2011 - heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
07.2019 – heden

Comfort Partners – Amersfoort/Rotterdam

Comfort Partners is een technisch installatiebedrijf en onderdeel van TBI Holding.

Functie: Business Controller/Manager Control
◆

Aanspreekpunt voor de operationele managers inzake Finance en Control (deelname aan MT’s);

◆

Eigenaar van het begrotings- en benaderingsproces;

◆

Verantwoordelijk voor opzetten/verbeteren van managementrapportages en dashboards (in BI omgeving)

◆

Standaardiseren van processen en procedures, verbetertrajecten initiëren, ontwerpen en implementeren;

◆

Verantwoordelijk voor de aansturing van een team projectcontrollers en projectadministrateurs;

◆

Opstellen van business cases en rekenmodellen voor toekomstige business;

◆

Aanspreekpunt voor de accountant inzake de lopende projecten.
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02.2019 – 06.2019

TNO – Utrecht

TNO is een onderzoeksinstituut met als doelstelling het in opdracht van overheden en andere marktpartijen
toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk.

Functie: Project Controller (Unit Energy)
◆

Ondersteunen van het management door opleveren van stuurinformatie zoals financiële analyse en
maandelijkse- en adhoc managementrapportages;

◆

Uitvoeren van projectcontrol, ondermeer door voortgangsoverleg met een 30-tal projectleiders, waarbij
focus op potentiele risico’s in tijd, geld en inhoud. Tevens voorbereiden/afwikkeling van project audits;

◆

Beoordelen projectvoorstellen, calculaties en offertes. Na acceptatie controle op juiste verwerking in SAP;

◆

Beheren van het projectbeheersingssysteem. Controle op tijdige facturatie en opvolging van debiteuren;

◆

Verzorgen van kostenopstellingen voor de EU en overige subsidieverstrekkers;

◆

Begeleiding grootschalige (gebundelde) programma en project audits.

03.2018 – 11.2018

AnyLinQ B.V. – Leusden

AnyLinQ is een IT-kennispartner en leverancier van oplossingen voor opslag, netwerk, beheer, security,
managed services en datamanagement.

Functie: Business Controller
◆

Aansturen, uitbreiden en professionalisering van de Finance afdeling (van Administratie naar Control);

◆

Opstellen en (kwalitatief) verbeteren van stuurinformatie zoals financiële analyse en maandelijkse
(management)rapportages (na implementatie van nieuw ERP-systeem);

◆

Verantwoordelijk voor (her)inrichting van (E2E) processen en de optimalisatie ervan;

◆

Ondersteunen bij budgettering (afdelingsniveau/organisatie breed) en zorgdragen voor juistheid en
volledigheid van de financiële gegevens;

◆

Projectleider van ERP-implementatieproject (go-live fase tot beheerfase) en adviseren management;

◆

Verantwoordelijk voor maandelijkse interne doorbelasting (tussen afdelingen en werkmaatschappijen).

08.2016 – 02.2018

TNO – Utrecht / Zeist

Functie: Project Controller (onderzoeksgebied GEO)
◆

Opleveren stuurinformatie zoals financiële analyse en maandelijkse- en adhoc managementrapportages;

◆

Uitvoeren van projectcontrol, ondermeer door voortgangsoverleg met een 15-tal projectleiders, waarbij
focus op potentiele risico’s in tijd, geld en inhoud. Tevens voorbereiden/afwikkeling van project audits;

◆

Beoordelen projectvoorstellen, calculaties en offertes. Na acceptatie controle op juiste verwerking in SAP;

◆

Beheren van het projectbeheersingssysteem. Controle op tijdige facturatie en opvolging van debiteuren;

◆

Verzorgen van EU kostenopstellingen, overige subsidieverstrekkers en begeleiding grootschalige
(gebundelde) project audits;

◆

Project Controller voor onderzoeksgebied Circulaire Economie (sep-okt 2017): naast projectcontrolling
tevens analyseren van control knelpunten bij enkele researchgroepen;

◆

Project Controller voor onderzoeksgebied LIFE (locatie Zeist), periode 08.2016 t/m 09.2017.

01.2016 – 08.2016

Nippon Seiki Europe B.V. - Hoofddorp

Het Europese hoofdkantoor van het Japanse Nippon Seiki - gevestigd in Hoofddorp - is verantwoordelijk
voor Sales, Logistiek en Enginering van Driver Information Systems aan auto- en motorfabrikanten.

Functie: Controller / Accountant
◆

Herrekenen BTW posities voor de UK, Nederland, Duitsland en Frankrijk, verzorgen maandelijkse Payroll
registratie voor alle locaties;

◆

Controlling taken tijdens maandeinde periode, verzorgen rapportages voor MT en moedermaatschappij;

◆

Opstellen van documentatie voor de externe accountant gedurende de jaareinde controle;

◆

Begeleiding bij opschoning en optimaliseren processen op de Finance afdeling.
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05.2015 – 01.2016

Essent Zakelijk – ‘s-Hertogenbosch

Essent levert energieproducten aan consumenten en bedrijven in Nederland en België.

Functie: Teamleider Key & Large Accounts
◆

Aansturen Key en Large Accounts team (4 personen), welke verantwoordelijk is voor de service van de
groot zakelijke klanten betreffende Customer Support, Facturatie, Sales Support en Credit Management;

◆

Optimaliseren processen en positionering van het team binnen Essent Zakelijk, tevens verantwoordelijk
voor de afbouw van het team;

◆

Verantwoordelijk voor het wegwerken van achterstanden met hierbij de focus op Credit Management;

◆

Opstellen en verzorgen van de wekelijkse rapportages voor de verschillende stakeholders.

06.2014 – 01.2016

Powerhouse B.V. - Almere

Powerhouse is een dochteronderneming van Essent en marktleider op het gebied van de levering van energie
aan de glas- en tuinbouw in Nederland. Per 2015 bedient Powerhouse ook de groot zakelijke sector.

Functie: Risk Analyst / Credit Controller
◆

Opstarten en optimaliseren van het Klantacceptatie proces voor de groot zakelijke sector;

◆

Uitvoeren risk assessments voor nieuwe en reeds gecontracteerde klanten. Tevens aanspreekpunt Sales:

◆

o

Financiële analyse / beoordeling van kredietwaardigheid van geoffreerde entiteiten;

o

Klantcontact inzake financiële situatie en mogelijke aanvullende zekerheden.

Adviseren van het management inzake wel/niet contracteren van ondernemingen die niet voldoen aan
de opgestelde riskpolicy. Tevens opstellen en periodiek verzorgen van rapportages hieromtrent;

◆

Analyse van large accounts en afstemming met Essent inzake mogelijk concentratierisico.

12.2013 – 05.2014

Cofely Nederland N.V. - Bunnik

Cofely Nederland N.V. was één van de twee aandeelhouders van Offshore Solutions.

Functie: Controller
◆

Administratieve afwikkeling na verkoop OSBV (assetdeal) incl. analyses, rapportages en eindafrekening;

◆

Opstellen maandrapportages voor de aandeelhouders en diverse jaarrekeningen (NL, UK en Qatar);

◆

Intercompany boekingen opstellen ten behoeve van de UK Ltd. en afwikkeling van deze Ltd.

02.2014 – 03.2014

Katholieke Scholenstichting Utrecht - Utrecht

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) verzorgt met 600 medewerkers direct of indirect het
onderwijs aan meer dan 5800 basisschoolkinderen op 32 locaties in Utrecht.

Functie: AO/IC Analist
◆

Beschrijven en uniformeren van processen betreffende financiële-, salaris- en personeelsadministratie;

◆

Adviseren CvB inzake heroriëntatie inzake uitbestede administratieve diensten en procesoptimalisatie.

05.2013 – 11.2013

Offshore Solutions B.V. - IJmuiden

Offshore Solutions levert Offshore Acces Systemen (OAS) waardoor offshore personeel op een veilige manier
overstapt tussen schip en platform. Het bedrijf is een toonaangevende speler in deze relatief nieuwe markt.

Functie: Assistent Controller
◆

Opstellen maandrapportages en financiële forecasts voor het management en de aandeelhouders;

◆

Assisteren bij het opzetten van een Engelse administratie (Limited);

◆

Optimaliseren van de processen op het gebied van projectadministratie/control;

◆

Betrokken bij implementatie van een nieuw uren registratiesysteem. Salaris- en crediteurenbetalingen;

◆

Due diligence rapportages opstellen en het analyseren van aangeleverde rapportages.

P. 3 / 4

11.2012 – 04.2013

De Waal Autogroep B.V. - Tiel

De Waal Autogroep is met zo’n 350 medewerkers actief op 14 locaties met verkoop, service, lease /verhuur,
schadeherstel van VW, Audi, Skoda en bedrijfswagens. Ook exploiteren ze tankstations.

Functie: Business Analyst / Assistent Controller
◆

Begeleiden grootschalige IT-projecten met betrekking tot print output en scan oplossingen;

◆

Repeterende handelingen/ controles geautomatiseerd middels Excel (Query) en/of door efficiënter
gebruiken van het financieel pakket. Processen geïnventariseerd en verbeteringen voorgesteld.

07.2012 – 10.2012

PostNL Pakketten - Hoofddorp

In mei 2012 heeft PostNL Trans-o-flex overgenomen, een onderneming die vanuit België en Duitsland
pakketten verzendt naar Nederland gericht op de zakelijke markt.

Functie: Business Analyst Trans-o-flex
◆

Verzorgen en optimaliseren van managementinformatie en (klant)rapportages maken;

◆

Opstellen van probleemanalyses en adhoc data-analyse. Proces beschrijven en changes toetsen.

07.2012 – 07.2012

EBPortaal.nl - Ede

EBPortaal.nl verzorgt salarisverwerking, P&O advisering, ARBO-dienstverlening en verzekeringen.

Functie: Projectmedewerker Implementatie Unit4Agresso, Salarisverwerker
◆

Optimaliseren processen en coachen medewerkers. Verbeteren automatisering.

04.2012 – 06.2012

De Waal Autogroep B.V. - Tiel

Functie: Business Analist / Assistent Controller
◆

Overhevelen en uniformeren van de administratie betreffende van Auto Ames overgenomen vestigingen;

◆

Optimaliseren van rapportages en analyseren van data: ondermeer het ‘derden werk’ inzichtelijk maken
en dit proces structureel verbeteren na analyse en contact met betrokken vestigingen/medewerkers;

◆

Verhogen Excel vaardigheid bij medewerkers door individueel begeleiding en middels beamer-sessies.

03.2012 – 03.2012

Mediq N.V. - Utrecht

Mediq levert medische hulp-/geneesmiddelen en zorg met circa 8.300 medewerkers in 15 landen.

Functie: Treasury Analist
◆

Inrichten en testen nieuw Banking Relationship Managementprogramma;

◆

Gegevens omtrent financiële producten verzamelen en invoeren, analyseren en toetsen van uitkomsten.

11.2011 – 02.2012

EBPortaal.nl - Ede

Functie: Projectmedewerker Implementatie Unit4Agresso, Salarisverwerker
◆

Inrichten en testen nieuw Unit4Agresso systeem, koppelen van werkgevers en cao-regelingen;

◆

Meedraaien in het dagelijkse proces, met name vanwege jaareinde druk.

02.2010 – 09.2011

Markus Autobedrijf - Waddinxveen

Functie: Administratief Medewerker (parttime)
◆

Voeren van de volledige administratie inclusief voorbereidende werkzaamheden jaarrekening.

02.2007 – 06.2009

Ernst & Young Accountants Financial Services - Den Haag

Functie: Staff Medewerker Controle Team Pensioenfondsen, Banken en Verzekeraars (gestart als stagiair)
◆

Controles bij AEGON, Robeco en ING uitgevoerd;

◆

Zelfstandige controle beleggingsdepots en uitvoeren overige bijzondere opdrachten.

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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