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PROFIEL Proactieve, enthousiaste en flexibele finance- en salesprofessional, met 

een bewezen trackrecord van bijna 6 jaar op een internationale GL- 

afdeling. Het vermogen om processen te leren en relaties te 

ontwikkelen, blijkt uit mijn opkomst van medewerker tot accountant 

en uiteindelijk teamleider binnen 2,5 jaar. Betrokken bij alle aspecten 

van de GL-afdeling van actieplanning met de manager, actief binnen 

en succesvol leiding geven aan teams op de afdeling. Flexibiliteit tonen 

bij het omgaan met de eisen van de lokale controllers en de eisen en 

tijdslimieten van de GL-teamled en. Out of the box denken om de 

processen te verbeteren en de procedure af te sluiten. 

13 jaar in internationale verkoop. Een klantenbestand opgebouwd met 

een omzet van 750.000 euro en een verkooppijplijn van ca. € 1,5 

miljoen. Kennis en vaardigheden ontwikkeld om het  klantenbestand 

te laten groeien en significante groeiresultaten te behalen. Ervaring 

met werken in kleine familiebedrijven tot multinationale organisaties. 

Vriendelijke en benaderbare persoonlijkheid, bedreven in het 

samenwerken met andere afdelingen, het leiden van teams, om 

onanankelijk te werken om mijn doelen en doelstellingen te 

bereiken. 

 

 
 

ERVARIN G 

Tilburg 

September 2012 - April 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Goirle 

Februari 2007 - Augustus 2012 

 
Export Sales Manager 

Martech UK Ltd 

Creëerde de internationale verkoopdivisie en ontwikkelde 

verkoopleads in Europa, het Midden -Oosten en de VS. Een 

klantenbestand creëren van meer dan 50 bedrijven. Een businessplan 

en verkoopstrategie ontwikkeld om de maandelijkse en jaarlijkse 

doelstellingen te bereiken. Betrokken bij alle aspecten van het proces, 

van cold calling, leadontwikkeling, beurzen tot 

contractonderhandelingen en het opbouwen van relaties. Bewezen 

staat van dienst van onanankelijk werken en ook nauw samenwerken 

met verkoopdirecteur, productmanagement en hoofdkantoor om een 

eersteklas klantenservice te garanderen.  

 

GL Team Leader, Accountant and Associate 

Newell Rubbermaid 

Verantwoordelijk voor een team van 8, hen begeleiding en 

ondersteuning geven bij dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken. 

Intercompany-accounts rapporteren voor het Europese SSC, in nauwe 

samenwerking met treasury, lokale controllers en Amerikaanse 

corporate accounting. Betrokken bij training, procesverbetering, 

persoonlijke reviews en maandrapportage. Contacten onderhouden 

met contacten in de VS voor maand- en jaarrapportage. Gewerkt aan 

de projectstroom op het gebied van centralisatie en harmonisatie op 

basis van de maandafsluiting en het verkorten van de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilburg 

April 2004 - Januari 2007 

afsluitingsperiode. Heefi nauw samengewerkt met accountants om 

gedetailleerde informatie te verstrekken over jaarrekeningen.  

Betrokken bij SAP-implementatie, onderdeel van het team dat het 

systeem heefi getest en medewerkers heefi getraind in het SSC. Als 

GL-medewerker was ik betrokken bij USGAAP-rapportage voor 

Europese entiteiten, waaronder het onderhouden van contacten met 

AR en AP voor kasboekingen, overlopende posten aan het einde van 

de maand en intercompany-boekingen. 

 

Inside Sales Support 

Erico 
 

Het eerste aanspreekpunt voor onze huidige en potentiële klanten. De 

dagelijkse verantwoordelijkheden waren offertes, orderinvoer, regelen 

van verzenddocumenten en afiersales service. Contacten onderhouden 

met productbeheer, sourcing, inkoop en andere afdelin gen om de klant 

zo goed mogelijk te informeren over bestellingen en offertes. Gebruik 

van Salesforce. 

Verantwoordelijk voor de onderhandelingen over aanbestedingen van 

grote nutsbedrijven in de UK en grote projecten in het Midden - 

Oosten en Afrika. 

 
 

 

OPLEIDING 

Bolton 

1998 

 
BA (Hons) Business Administration 2:1 

Bolton University 

 

 

Uitgebreide zakelijke opleiding met focus op boekhouding en 

marketing. 

Proefschrifi over de verdiensten van de wet handicap en discriminatie 

in het VK. 

 

 
  

 

VAARDIGHEDEN TALEN 

• Excel 

• SAP 

• Business Strategy 

• Business Development 

• USGAAP 

• Contract Negotiation 

• Team Leiderschap 

• Financiële Analyse 

• Analytische 

• Bedrijfsstrategie 

• Teammotivatie en Ontwikkeling 

Engels 

Moedertaal 

 
Nederlands 

Gevorderd 


