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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

non profit, retail 

 

Persoonlijke kenmerken: 

leergierig, flexibel, behulpzaam, 

stressbestendig 

 

Communicatieve kenmerken: 

een open houding, empathisch vermogen, 

mondeling en schriftelijk sterk 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

pakt automatiseringssystemen makkelijk 

op, probleemoplossend vermogen, 

accuraat, kan goed plannen 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

Ik breng Finance verder door nieuwe werkzaamheden snel op te pakken waardoor ik van 

waarde ben voor de organisatie. Daarnaast probeer ik altijd om processen efficiënter te 

laten verlopen en voel ik mezelf uitgedaagd wanneer ik onder druk moet werken. 

 

http://www.highq.nl/
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Persoonlijke gegevens: 

Naam Bas van Velthoven 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 29 augustus 1995 

 

Opleidingen: 

2014 - 2019  HBO Finance & Control, Haagse Hogeschool 

2011 - 2014                               MBO niveau 4 Junior Account Manager, ID College in Zoetermeer  

2007 - 2011                               

 

Vmbo-TL, Picasso Lyceum in Zoetermeer  

Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde,                                                     

Maatschappijleer, Wiskunde en Economie.  

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk uitstekend 

 mondeling vloeiend 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office, Excel, MS Access, Multivers, Exact  

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 maart 2020 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Werkervaring: 

Bedrijf: Stichting CAV 

Branche: non profit 

Functie:  Ondersteuner op de financiële administratie 

Opdracht:  • debiteuren en crediteuren 

• verzorgen aansluiting grootboekrekeningen  

• inboeken facturen  

• opstellen procesbeschrijvingen 

• verzorgen salarisadministratie  

• opstellen financiële rapportages 

Periode:  2017 - 2019   

 

Bedrijf: Jumbo supermarkt 

Branche: retail 

Functie:  Vulploegleider  

Opdracht:  • klanten helpen 

• aansturen vulploeg aansturen  

• vracht vullen 

Periode:  2012 - 2019       

 

Stages: 

Bedrijf:  Kone BV 

Functie:  Afstudeerstage  

Werkzaamheden: Tijdens de afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar de optimalisatie 

van het logistieke proces van materiaalleveringen aan monteurs. Voor dit 

onderzoek heb ik het huidige leveringsproces in kaart gebracht om zo de 

knelpunten in het proces naar voren te laten komen om vervolgens voor 

deze knelpunten verbetermaatregelen voor te stellen 

Periode:  2019 

mailto:info@highq.nl


 

 blz. 3 / 3 

 

Bedrijf:  Stichting CAV 

Functie:  Meewerkstage  

Werkzaamheden: • debiteuren en crediteuren 

• verzorgen aansluiting grootboekrekeningen 

• inboeken facturen  

• opstellen procesbeschrijvingen 

• opstellen financiële rapportages 

Periode:  2016 - 2017   

 


