Tess van Geloven

Personalia

Financieel medewerker

3fafionssfraaf tU

Utrecht

email@voorbeeld.com

hfrec4fV 0AUA 6N
1-8977tC9——

ProWel

Jeboorteplaats

Naast dat ik cijfermatig sterk ben, word ik ook op sociaal vlak gewaardeerd door mijn klanten
.
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"Sam is een harde werker, hij weet wat hij doet, is analytisch sterk en heel secuur" - Natasja,

5ederlandse
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Financieel medewerkerV Ban Nommelen
Als znancieel medewerker uorg ik voor een nette en accërate
znanci:le administratie•
D -ebiteërenC als crediteëren administratie
D Vontroleren en verwerken van ëitgaandeC en

6nalufisc4
Gedefailleerd en sec''r
ProKessioneel

binnenkomende factëren
D Ooorbereiden van betalingen
D Mpstellen van rapportages en de bewaking van debiteëren
D yeewerken aan de ontwikkelingen van de organisatie t.b.v.
efzcienc’ en professionalisering
D Oerbeteringen aandragen en deue in samenwerking met

,o22ups
Boef2alV darfenV boede
besLrekken en leyen

mijn collegaIs van de administratie doorvoeren
D Rnvoer van znanci:le gegevens
D Aanmaken, registreren en ëitwerken van docëmenten
D Pelevante gegevens veruamelen en controleren of de
verkregen gegevens voldoen aan de gestelde criteria
D Wroactief afwijkingen signaleren
Het mooiste vind ik het meedenken om tot waardevolle nieuwe
inzichten te komen

5ov 017t H Fe2 017—

Financieel adminisfrafieK medewerkerV

Utrecht

janfoor NeverwiSk
D (ijuigingen van gegevens vastleggen volgens de
vastgestelde procedëres
D Vorrecte vastlegging van onderliggende docëmenten
)digitaalB
D Mndersteën bij de znanci:le verwerking in de administratie
D Assisteren bij de implementatie van de nieëwe
softwares’stemen voor de znanci:le administratie
D Oeruorgen en verwerken van dagafschriften en
memoriaalboekingen
D Teheren van tëssenrekeningen
D Mndersteënen bij aangiften T3( en ROS
D Gamenstellen van znanci:le overuichten
D yaandafslëiting
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D T3( en RVW C aangiftes
D /aarafslëiting
De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen
samenwerken.
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MJz Eidden 5ederland
ENJ8A oLleidinb Dconomie
Alles op het gebied van economie en znanci:n geleerd. Mok
over het bijwerken van de dagboeken, periodeCafslëitingen en
voorbereidingen treffen voor belastingaangiften.
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3fabe assisfenf Wnanci&nV janfoor NeverwiSk
3ijdens deue stage heb ik als assistent znanci:n gewerkt en meer
geleerd over het vak in de praktijk.
D Rnboeken inkoopfactëren
D Mpmaken verkoopfactëren
D Oerwerken bankmëtaties
D -ebiteërenC crediteërenbeheer
D Galarisadministratie
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