PERSONALIA
Naam:

Mike Schepers

Woonplaats:

Rijswijk (ZH)

Geboortejaar:

1992
OPLEIDING

2020 – heden

Executive Master of Finance & Control (EMFC / RC), Nyenrode Universiteit

2016 – 2018

Master Accountancy & Control, Universiteit van Amsterdam (diploma)

2015 - 2016

Pre-Master Accountancy & Control, Universiteit van Amsterdam (behaald)

2011 - 2015

HBO Bedrijfseconomie, De Haagse Hogeschool (diploma)

2005 - 2011

HAVO, Segbroek College, te Den Haag (diploma)

Cursussen
2018 – heden

Active Learning Programma, We Do Finance (doorlopende kennissessies)

2017

SAP ERP, Universiteit van Amsterdam
VAARDIGHEDEN

Kennis en ervaring met de volgende software:
◆

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

◆

SAP, AFAS Profit, Exact Globe, Oracle, Infor LN, Unit 4 Multivers, AccountView, Twinfield;

◆

Verify, Invoice IT, Basware, Cloudscan, Sungard Integrity, Access Online, FXall, SPSS;

◆

Qlik sense/Qlik view, Tagetik.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
WERKERVARING
07.2016 – heden

We Do Finance B.V. - Culemborg

Vanuit een vast dienstverband op interim basis inzetbaar voor Finance & Control functies.
09.2020 – 01.2021

FysioHolland – Nieuwegein

FysioHolland is een toonaangevende aanbieder van fysiotherapie die kwaliteit en innovatie hoog in het
vaandel heeft staan en is met ruim 100 praktijklocaties marktleider in Nederland.

Functie: Business Controller
◆

Verzorgen periodieke rapportages, analyseren van resultaten en bespreken van afwijkingen;

◆

Opstellen budget, afstemmen management/directie en coördinerende rol jaarrekeningtraject;

◆

Ontwikkelen van nieuwe analyses, afstemmen met directie en verwerken in reguliere P&C cyclus;

◆

Ondersteunen bij de herinrichting van het datawarehouse en BI tool.
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05.2020 – 10.2020

BUNK Hotels – Amsterdam / Utrecht

BUNK Hotels (450 bedden / 100fte) slaat een brug tussen hotels en hostels door een gecombineerd
aanbod van betaalbare compacte luxe kamers en slim ingerichte pods met veel privacy.

Functie: (Business) Controller
◆

Herinrichten administratie met bijbehorende structuur maandafsluiting (cijferbeoordeling,
balansdossier, aansluiting subadministraties, etc.) en verzorgen managementinformatie;

◆

Business Control: forecast, budget en analyseren/bespreken afwijkingen met management van de
uiteenlopende afdelingen. Doorrekenen diverse scenario’s inzake Corona situatie en subsidie;

◆

Opzetten rapportage- analysestructuur (behoefte MT/aandeelhouders);

◆

Optimalisering van de aansluiting tussen de diverse softwaresystemen.

01.2019 – 01.2020

MS Mode - Diemen

MS Mode verkoopt vrouwenkleding in 8 Europese landen via fysieke winkels en diverse online kanalen.

Functie: Head of Accounting / Controller
◆

Aansturen accounting team (4 HC) en coördinerende rol bij afsluitingen en het jaarrekeningtraject;

◆

Opstellen budget, forecast en business cases winkelorganisatie. Opleveren (geconsolideerde)
jaarrekening, managementrapportages (analyse, toelichting, advies) en cashplanningen;

◆

Aanspreekpunt voor de salesmanagers inzake cijfertoelichting, business cases en projecten;

◆

Verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de financiële administratie, controle van
diverse aangiften en borgen van de kwaliteit van de AO/IC van de afdeling.

02.2018 – 12.2018

Avalex – Den Haag

Avalex is een regionaal afvalverwerkingsbedrijf gericht op de uitvoering van afvalinzameling en
duurzame inzet van grondstoffen op milieubewuste en maatschappelijke wijze.

Functie: Coördinator Financiële Administratie
◆

Aansturen van 4 administrateurs, opstellen van maand- en kwartaalrapportages;

◆

Verantwoordelijk voor het balansdossier en de juistheids- en volledigheidsanalyses van het
grootboek en salarisadministratie. Periodieke memoriaalboekingen en BTW/VPB aangifte;

◆

Wekelijks monitoren van de liquiditeitspositie en het opstellen van prognoses;

◆

Opstellen, bespreken en monitoren business cases en diverse projecten. Beheer AO/IB;

◆

Aanspreekpunt van de accountant inzake interim-controle en overige lopende dossiers.

Functie: Assistent Business Controller (02.2018 – 06.2018)
◆

Ondersteunen bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming volgens de BBV-richtlijnen;

◆

Opstellen van periodieke rapportages (analyses, toelichting, nacalculatie, verschillenanalyse);

◆

Aanleveren van informatie omtrent accountantscontrole en afvalstoffenrapportage.

11.2017 – 01.2018

Basic-Fit - Hoofddorp

Basic-Fit biedt kwalitatief hoogwaardige sportbeleving aan voor een scherpe prijs en is met meer dan
500 sportscholen Europees marktleider.

Functie: Assistent Financial Controller
◆

Ondersteunen bij CAPEX maandrapportage en verwerken van activaboekingen;

◆

Controleren balansrekeningen (grootboek, kostenplaats/drager), opschonen tussenrekeningen;

◆

Ondersteunen bij het inventarisatieproject activa (inventariseren, analyseren, corrigeren).
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02.2017 – 09.2017

Teva Pharmaceuticals - Haarlem

Teva Pharmaceuticals is een allround farmaceutisch bedrijf, actief in segmenten als generieke
geneesmiddelen, innovatieve geneesmiddelen, ziekenhuisproducten en voedingssupplementen.

Functie: General Ledger Accountant
◆

Opschonen en monitoren van balansposten (vooruitbetaalde bedragen, te betalen bedragen);

◆

Ondersteunen van het Shared Service Center inzake boekingscodes en (interne) correcties;

◆

Doorbelasten van interne kosten: allocatie bepalen, verzorgen facturatie en uitvoeren correcties;

◆

Procesverbeteringen inzake de juist- en tijdigheid van de verwerking van facturen;

◆

Betaalbaar stellen van facturen, uitvoeren betalingen en controleren/uitbetalen van declaraties.

09.2016 – 02.2017

Mokveld Valves B.V. - Gouda

Mokveld Valves B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd geavanceerde afsluiters voor de
olie- en gasindustrie.

Functie: Administrateur
◆

Crediteurenadministratie (boeken, controleren, betalen), controle bestelorders en matchen met
facturen, corrigeren van afwijkingen, betaalbaar stellen en uitvoeren van betalingen (batch);

◆

Verwerken van memoriaalboekingen, salarisjournaalposten en ondersteuning jaarafsluiting;

◆

Analyseren projecten, tussenrekeningen, openstaande posten en verouderde bestelorders;

◆

Procesverbeteringen inzake automatisch inlezen facturen en verwerking salarisjournaalpost.

07.2016 – 08.2016

Koninklijke Vopak N.V. - Rotterdam

Koninklijke Vopak NV is ’s werelds grootste onafhankelijke tankopslag dienstverlener voor olie- en
chemische industrie met een wereldwijd netwerk van tankterminals.

Functie: Medewerker Treasury
◆

Matchen bankmutaties met verwachten ontvangsten en betalingen in het TMS en verwerken van
journaalposten, controle transacties op basis van bank confirmatie en deal informatie;

◆

Internationale betalingen (Access Online) in diverse valuta en werken met FXall (deal platform);

◆

Voormelden van betalingen naar de ontvangende bank.

02.2015 – 02.2016

Immigratie- en Naturalisatiedienst – Rijswijk

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt aanvragen van mensen die naar Nederland
willen komen of die Nederlander willen worden.

Functie: Medewerker Business Control (gestart als afstudeerstagiair)
◆

Ontwikkeling capaciteiten model (afstudeeropdracht): afstemmen van het aanbod van werk en de
benodigde capaciteit met inachtneming van het financiële aspect;

◆

Implementatie / uitbreiding capaciteiten model, herijking kostprijzen;

◆

Opstellen meerjarenplan en taken binnen de P&C-cyclus.

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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