Tim Dekker

Werkzaam geweest in de volgende
branches:
retail-food, detailhandel
Persoonlijke kenmerken:
sociaal, teamspeler, humor, analytisch,
flexibel, positief, betrouwbaar, enthousiast
Communicatieve kenmerken:
een open houding, empatisch vermogen,
direct, mondeling en schriftelijk sterk
Inhoudelijke kenmerken:
georganiseerd, pragmatisch,
resultaatgericht, oordeelsvorming, snel
oppakken IT-systemen

Ik breng Finance verder door ……...
Ik breng finance verder door mijzelf continue te blijven ontwikkelen als financial en
vervolgens deze kennis te vertalen naar de doelstellingen van de klant. Ik ben breed
inzetbaar en ondersteun de opdrachtgevers graag op gebied van finance & control. Met mijn
drive en passie voor het vak probeer ik de doelstellingen van de klant te overtreffen.

Tim Dekker heeft bij ons Finance verder gebracht door ………….
“Timothy ondersteunt bij diverse projecten, denkt mee en neemt werk uit handen. Daarbij
toont hij doorzettingsvermogen en betrokkenheid. Top!”
Bob Maijenburg, Project Manager Finance Domino’s Pizza Netherlands B.V.
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Persoonlijke gegevens:
Naam
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum

Tim Dekker
info@highq.nl
man
30 mei 1991

Opleidingen:
2011 - 2018
2008 - 2010
2004 - 2008

HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom
HAVO, Thorbecke Lyceum Rotterdam
Profiel: Economie & Maatschappij
VMBO, Thorbecke Nieuwerkerk a/d IJssel
Profiel: Economie & Maatschappij

Cursussen:
2018

HighQ Academy:
 Persoonlijke Effectiviteit met Insights, Kenneth Smit
 Data Analyse

Talenkennis:
Nederlands
Engels

moedertaal
schriftelijk
mondeling

goed
goed

Automatiseringskennis:





ERP-systemen als: Sap, Exact Online, Exact Globe, Exact Synergy, Navision
software o.a.: Microsoft Office 2003, 2007, 2010, en 2014
besturingssystemen: Windows XP, Vista, 7 en 10
kennis van hedendaagse computer hardware

Huidige werkgever:
Vanaf 2 juli 2018 bij HighQ als Financieel Interim Manager.

Interimopdrachten:
Bedrijf:
Branche:
Functie:
Opdracht:

Quote:
Periode:
Bedrijf:
Branche:
Functie:
Opdracht:

Domino’s Pizza Netherlands B.V.
retail - food
Interim Manager
Werkzaamheden t.b.v. upgrade Navision, projecten Duitsland en
Denemarken alsmede overige operationele werkzaamheden
 implementeren IFRS 16 in Navision
 opzetten van diverse nieuwe entiteiten in Navision
 testen van nieuwe features binnen Navision
 uitvoeren ad hoc werkzaamheden
Timothy ondersteunt bij diverse projecten, denkt mee en neemt werk uit
handen. Daarbij toont hij doorzettingsvermogen en betrokkenheid. Top!
Bob Maijenburg, Project Manager Finance
mei 2018 - heden
Domino’s Pizza Netherlands B.V.
retail - food
Financial Accountant
 boeken van de wekelijkse sales van de corporate winkels in Frankrijk
 verzorgen wekelijkse kasreconciliatie
 verzorgen intercompany facturatie
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Quote opdrachtgever:

Periode:
Bedrijf:
Branche:
Functie:
Opdracht:

Periode:
Bedrijf:
Functie:
Opdracht:

Periode:
Bedrijf:
Branche:
Functie:
Opdracht:

Periode:
Bedrijf:
Functie:
Opdracht:

 boeken van diverse banken
 fungeren als back up voor AP zowel Frankrijk als Nederland
Timothy has been a good support for the team as a back-up and support
for backload. Timothy was very motived to learn new process. He was a
good fit within the team (personality / energy). Continue this way and
keep your curiosity!
Axel Deschamps, Finance Manager France
medio december - mei 2018
Domino’s Pizza Netherlands B.V.
retail - food
GL-AP Analist
 opschonen van diverse crediteurenkaarten. Afletteren van betalingen
en facturen die met elkaar matchen. In sommige gevallen dienen er
oude facturen worden opgevraagd of afgeboekt d.m.v.
memoriaalposten
 verwerken en inboeken van binnengekomen kostenfacturen
 verwerken van purchase order facturen waarbij intensief contact met
andere afdelingen plaatsvindt voor aantal- en prijsverschillen
 boeken van de bank
 verwerken en inboeken van declaraties
 maken van betaalbatchen en verrichten van diverse losse binnen- en
buitenlandse betalingen
 kasadministratie
 behandelen van aanmaningen
 telefonisch contact onderhouden met leveranciers aangaande
betalingen
juli 2018 - medio december 2018
Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
Afstudeerder / Stagiair
 onderzoek naar de Financial Controller van de toekomst: onderzocht
welke beroepstaken van de Financial Controller de komende jaren
zullen veranderen of verdwijnen door invloed van blockchain big data
en machine learning
februari 2018 - juni 2018
Used Products Rotterdam-Oost, Rotterdam
detailhandel
Medewerker Verkoop
 verkopen van producten in de winkel
 klanten deskundig te woord staan, zowel in de winkel als via
telefoon/mail
 pakketten versturen
 producten prijzen en in de winkel plaatsen
 advertenties online zetten
 winkel schoonhouden
november 2014 - mei 2017
Berg Hortimotive, De Lier
Crediteurenmedewerker Financiële administratie
 verwerken van inkoopfacturen
 dagelijks het bankboek bijwerken
 optimaliseren van de masterdata
 het doen van BTW-aangiftes
 controleren van diverse grootboeken tijdens de maandafsluiting
 een beschrijving opstellen van het magazijnproces conform de AO/IC
 vanaf februari 2016 t/m juni 2016 heb ik hier stage gelopen.
Aansluitend t/m oktober 2016 gewerkt op de financiële afdeling
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Periode:

februari 2016 - oktober 2016

Vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten
Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Periode:
Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Periode:

Project Mentoren op Zuid, Rotterdam
Mentor bij EMI
 Mentoren op Zuid is een speciaal project gericht op leerlingen van
middelbare scholen in Rotterdam-Zuid. Gedurende een half jaar heb ik
een leerling begeleid op het Montfort College.
 Het doel hierbij is om de talenten van de mentee te ontdekken en
deze verder helpen te ontwikkelen. Daarnaast help je de mentee met
huiswerk en bereid je hem/haar voor op het vervolgonderwijs.
 URL: http://www.emiopzuid.nl/info-668/mentoren-op-zuid
september 2016 - februari 2017
Ommoord Mixed Hockey Club in Nesselande, Rotterdam
Vrijwilliger op de Hockeyclub
 diverse prestatieteams (o.a. jongens A1 en meisjes A1) gecoacht en
training gegeven zowel op het veld als in de zaal. Met als hoogtepunt
het kampioenschap van de jongens A1 in het seizoen 2012-2013
 daarnaast actief op gebied van fluiten en het geven van clinics aan de
jongste jeugd namens Heren1. URL: http://www.omhc.nl/
juli 2012 - juni 2015
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