PERSONALIA
Naam:

Tom Scholten

Woonplaats:

Utrecht

Geboortejaar:

1992
OPLEIDING

2019 - heden

WO Master of Science in Control, Nyenrode Business University

2011 - 2016

HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool van Amsterdam (diploma)

2004 - 2009

HAVO, Amadeus Lyceum (diploma)

Cursussen
2018 – heden

Active Learning Programma We Do Finance (doorlopende kennissessies)
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:
◆

Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint;

◆

SAP, Exact Online, AFAS Profit, Navission AccountView, MSIS, Ympact (AS400), JD Edwards.

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift.
WERKERVARING
11.2017 – heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
01.2020 – 08.2020

Omron Healthcare Europe – Hoofddorp

Omron Healtcare is een wereldwijd opererende Japanse producenten van medische apparatuur waarvan het
Europeese hoofdkantoor in Nederland ligt.

Functie: Financial Analyst
◆

Voorbereiden en analyseren van de managementrapportages en het presenteren van de Operational
Expenses voor het management;

◆

Verantwoordelijk voor het verbeteren van de maandrapportages en de afstemming hiervan met HQ;

◆

Voorbereiden van de annual audit op de P&L en aanspreekpunt voor alle vragen en analyses hierop.

04.2019 – 09.2019

Yamaha Motor Europe – Schiphol-Rijk

Yamaha Motor is een Japanse producent van motorfietsen, bromfietsen, boten en andere gemotoriseerde
voertuigen met Europees hoofdkantoor in Nederland.

Functie: Country Accountant Duitsland/Europe
◆

Analyseren van de maandelijkse financiële resultaten en het opstellen van de periodieke (management)
rapportages;

◆

Verantwoordelijk voor het vaststellen van het budget en de maandelijkse nacalculatie van Yamaha
Duitsland/Europe;

◆

Opstellen van balansspecificaties ter verantwoording naar Yamaha Corporate Japan.

P. 1 / 2

07.2018 – 02.2019

Fred de la Bretoniére – ‘s Hertogenbosch

Fred de la Bretoniére is een ontwerper en verkoper van damesschoenen en tassen.

Functie: Assistent Controller
◆

Voorbereiden

en

opstellen

van

maandelijkse

rapportages

zoals

omzet-

en

kostenanalyse,

vestigingvergelijking, margeanalyse en verschillenanalyse;
◆

Liquiditeitsprognoses opstellen en cashflowmanagement;

◆

Optimaliseren van verschillende administratieve processen op de afdeling Finance.

02.2018 – 06.2018

Happy Italy – Dordrecht

Happy Italy is een snelgroeiende Italiaanse budgetketen met vestigingen door heel Nederland.

Functie: Assistent Controller
◆

Opschonen van de administratie en opstellen van de geconsolideerde jaarcijfers voor de jaarafsluiting;

◆

Het opstellen van de balansspecificaties en het voorbereiden en doorlopen van de accountantscontrole;

◆

Ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe administratieprogramma AFAS Profit en het migreren
van de administratie van Exact Online naar AFAS Profit.

11.2017 – 01.2018

Optisport B.V. – Tilburg

Optisport B.V. is exploitant en beheerder van publieke voorzieningen als zwembaden, schaatsbanen,
sporthallen en multifunctionele sport- en welzijnscentra.

Functie: Lid Projectteam Migratie
◆

Verantwoordelijk voor de migratie en integratie van acht verworven ondernemingen. Dit bestond o.a. uit:

◆

Migreren van de volledige administratiehistorie van Exact Online naar AFAS Profit;

◆

Het financiële proces van de 8 administraties integreren in het Optisport proces;

◆

Opstellen van balansspecificaties voor de jaarafsluiting en jaarrekeningen en opschoning administraties.

09.2015 – 07.2017

ABN AMRO MeesPierson - Zeist

ABN AMRO MeesPierson verleent diensten op het gebied van Private Banking voor vermogenden.

Functie: Assistent Beleggen
◆

Ondersteuning bieden aan assistenten en beleggingsspecialisten bij vermogensbeheer;

◆

Begonnen als stagiair op de afdeling Vermogensbeheer (09.2015 t/m 01.2016).

02.2015 – 07.2015

Vaanster B.V. - Bilthoven

Vaanster B.V. is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten en beheren van
duurzame energiecentrales en technieken in de gebouwde omgeving.

Functie: Boekhoudkundige Assistent
◆

Debiteuren- en crediteurenadministratie en facturatieverwerking.

09.2014 – 02.2015

McDonald’s Nederland B.V. - Amsterdam

McDonald’s Nederland is onderdeel van de Corporation, wereldwijd de grootste restaurantketen.

Functie: Finance Accounting / Payroll Accounting (stagiair)
◆

Debiteuren- en crediteurenadministratie, facturatieverwerking en salarisadministratie.

08.2011 – 12.2012

Tineke Kolvenbach Haptotherapie - Utrecht

Tineke Kolvenbach Haptotherapie is een praktijk, werkzaam op hapthonomische basis voor het lichaam.

Functie: Administratief Medewerker
◆

Debiteuren- en crediteurenbeheer en facturatieverwerking.

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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