
 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
 

Persoonlijke gegevens  

 

Naam : Jordy 

Woonplaats : Oegstgeest 

Geslacht : Man 

Nationaliteit : Nederlandse 

Geboortejaar : 1985 

Beschikbaar : 1 december 2018 
 
 
 

 

Als accountmanager / assistent accountant heeft Jordy meer dan 10 jaar 
ervaring in de accountancy, met opdrachtgevers in diverse sectoren. 

Jordy heeft een grote kennis van aan vastgoed gerelateerde branches, zoals 
makelaars, architectenbureaus, vastgoedbeheerders en vastgoedfondsen.  

Ook op het gebied van groot- en detailhandel (luxe goederen) en adviesbureaus 
(management en sustainability) is Jordy geen vreemde. 

Jordy heeft een praktische en klantgerichte instelling in combinatie met een 
grote nauwkeurigheid.  

Het verbeteren van bedrijfsprocessen en daarmee het verhogen van efficiency in 
ondernemingen, is één van zijn speerpunten.   

De talenkennis en uitgebreide ervaring met financiële software die Jordy heeft, 
gecombineerd met zijn brede interesse in digitalisering en ICT, komen binnen 
iedere onderneming van pas. Zeker in dit tijdperk, waar multidisciplinair en 
internationaal samenwerken steeds vaker voorkomt. 

Opleidingen  
 

2006-2011 HES, Rotterdam 

 Accountancy 

 

2005-2006 HES, Rotterdam 

 Propedeuse Accountancy (versneld traject) 

 

2004-2005 Saxion Hogeschool Enschede 

 Propedeuse Commerciële Economie 

  



 

 

 
DETACHERING VIA ABIN INTERIM PROFESSIONALS :  

 

 
16 januari – 28 februari 2018 financieel interim manager Van der Valk Avifauna te 
Alphen ad Rijn. 
 
06.2017 – heden Interim Controller bij Kleinkantoor (verhuurbedrijf van 
kantoorruimte) te Amsterdam (start-up)  
▪ Opstellen bedrijfsrapport en meerjarenbegroting  

▪ Liquiditeitsprognoses  

▪ Opstellen maand/Kwartaal afsluiting en rapportage en bijpassend managementletter  

▪ Herinrichting financiële administratie  

 
06.2017 – heden Financial Controller bij Boers Vastgoedgroep te Zevenhuizen  
▪ De Boers Groep (30 entiteiten)  

▪ In teamverband herstellen administratie 2013 t/m 2016 en opnieuw samenstellen 
Jaarrekeningen 2015 en 2016 (omzet 35 mln)  

▪ Optimaliseren en verbeteren processen  

 

Relevante werkervaring  

 

Juni 2017  : ABIN Interimmanagers Beheer B.V. 

Heden  Noordwijk 

 

  ABIN Interimmanagers, onderdeel van ABIN 

accountants en adviseurs, is op het gebied van 

financieel interim management een toonaangevend 

kantoor in de regio. Bij ABIN accountants en adviseurs, 

met vestigingen in Noordwijk en Voorburg werken 100 

scherpzinnige professionals met hart en ziel aan het 

beste resultaat voor hun cliënten. 

 

Binnen de divisie financieel interim management voeren 

de Interim professionals tijdelijke opdrachten uit in 

uiteenlopende financiële functies bij kleine, 

middelgrote- en grote ondernemingen. Deze 

ondernemingen bevinden zich zowel in de profit- als in 

de non-profit sector. ABIN Interimmanagers is 

gespecialiseerd in de accountants- en 

belastingadviesbranche en biedt in verschillende 

branches op maat professionele medewerkers aan die 

projectmatig, tijdelijk of langdurig ondersteuning 



 
bieden op financieel gebied. Onze Interim professionals 

zijn financieel specialisten op hbo- of wo-niveau, met 

uitgebreide kennis van de Nederlandse wet- en 

regelgeving. Met meer dan 5 jaar werkervaring op 

diverse financiële afdelingen, zowel uitvoerend als 

sturend, zijn zij snel inzetbaar in uiteenlopende 

branches. 

 

Functie : Interim Manager 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Het samenstellen en controleren van jaarrekeningen; 

- Het samenstellen van tussentijdse rapportages; 

- Het opstellen en analyseren van financiële rapportages en begrotingen; 

- Het in kaart brengen van de administratieve organisatie; 

- Advisering op het gebied van effectiviteit, procesinrichting en 

managementinformatie; 

- Het verzorgen van diverse fiscale aangiften en het verzorgen van alle 

werkzaamheden die daarmee verband houden; 

- Contactpersoon en aanspreekpunt van cliënten. 

 

 

 

Maart 2005   : Atripel Accountants en Belastingadviseurs 

tot mei 2017  Den Haag 

 

Functie : Assistent Accountant / Accountmanager  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Het samenstellen en controleren van jaarrekeningen; 

- Het sturen, controleren en leidinggeven aan teamleden; 

- Het in teamverband uitvoeren van vrijwillige controle- en 

beoordelingsopdrachten; 

- Het in kaart brengen van administratieve organisatie en het adviseren op 

dat gebied; 

- Het uitvoeren van bijzondere opdrachten zoals begeleiding bij 

bedrijfsovernames, due diligence onderzoeken en dergelijken; 

- Het opstellen van financiële overzichten, begrotingen, 

managementinformatie en dergelijken en het analyseren daarvan; 

- Het beheren van een eigen cliëntenpakket; 

- Het toezicht houden op juiste dossiervorming (intern); 

- Het opzetten, inrichten, verwerken en controleren van financiële 

administraties; 

- Het begeleiden van ondersteunend (financieel) personeel; 

- Het verzorgen van aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting, 

inkomstenbelasting en het verzorgen van alle werkzaamheden die daarmee 

verband houden. 

 



 

 

Kennis en vaardigheden  

 

Softwarekennis algemeen: 

- Microsoft Windows 

- Microsoft Office 

o Access, Excel, Visio, Word 

 

Softwarekennis financieel: 

- Basecone 

- ERP /Exact Online, Exact globe 

- SAP Financial Accounting en Controlling (FICO) 

- Microsoft Assistance PSO 

- Nextens (vnl. Elsevier fiscale software) 

- Twinfield 

- Unit4 Accountancy Suite 

o Audition (Rapportage), Bankrenrapportage, BusinessSuite,  

Multivers (Accounting), Prognose 

- Afas boekhoud software 

 

Talenkennis: 

-  Engels (vloeiend, zowel gesproken als geschreven) 

-  Duits, Frans, Spaans (basis)  


