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Werkzaam geweest in de volgende 
branches: 
onderwijs, facility services, food, retail,  
olie en gas, handel 
 
Persoonlijke kenmerken: 
sociaal, flexibel, representatief 
 
Communicatieve kenmerken: 
betrokken, open houding, overtuigend, 
direct 
 
Inhoudelijke kenmerken: 
doelgericht, accuraat, adviserend 
vermogen 
 

Kaweh heeft bij ons Finance verder gebracht door …………. 
 
“kritische vragen te stellen over onze Finance processen en alle nog liggende vraagstukken 
op te pakken en af te ronden”  
 
Sandy Wiegman, NEVI B.V. 
 

 

Ik breng Finance verder door ……... 
 
Ik breng finance verder door me bij de start van een opdracht te verdiepen in de ins en 
outs van de opdrachtgever. Vervolgens pas ik mijn deskundigheid en analytisch vermogen 
toe om de vraagstukken van de opdrachtgever op te lossen. Transparante communicatie 
en een open houding helpen mij enorm hierbij. 
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Persoonlijke gegevens: 

Naam Kaweh Jafari 
E-mailadres info@highq.nl 
Geslacht man 
Geboortedatum 8 april 1992 

 
Opleidingen: 

2018 - 2019 Post-Bachelor Controlling, De Haagse Hogeschool 
2011 - 2016 HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam 
2006 - 2011 HAVO Management & Economie – Calvijn, Barendrecht 

 
Cursussen: 

2019 HighQ Academy:  
• Microsoft Power BI 
• Soft skills training 

2018 HighQ Academy:  
• Persoonlijke Effectiviteit met Insights, Kenneth Smit 
• Data Analyse 

2017 Incompany training:  
• Project Control 

2014 Ondernemerschap,  Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam 
 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  
Engels schriftelijk goed 
 mondeling goed 

 
Automatiseringskennis: 

• MS Office, Navision, SAP, Exact Globe, Netsuite, Exsion 
 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 februari 2017 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: NEVI B.V. 
Branche: onderwijs 
Functie:  Financieel Medewerker 
Opdracht:  • controleren en corrigeren van de grootboekadministratie en verzorgen 

van periodieke aansluitingen 
• ondersteunende werkzaamheden t.b.v. (geconsolideerde) jaarrekening 
• uitvoeren kostenanalyses en controles 
• verantwoorden van de omzet (contributies, examens en opleidingen) 
• opmaken en opleveren van rapportages en analyses m.b.t. 

maandafsluiting 
• opmaken en opleveren van rapportages en analyses t.b.v. de externe 

accountant 
• verzorgen van de crediteuren- en debiteurenadministratie van A tot Z 

Quote opdrachtgever: Kaweh heeft bij ons Finance verder gebracht door… 
“kritische vragen te stellen over onze Finance processen en alle nog 
liggende vraagstukken op te pakken en af te ronden”  
Sandy Wiegman, NEVI B.V. 

Periode:  januari 2019 - juni 2020 
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Bedrijf: ISS Facility Services 
Branche: facility services 
Functie: Project Medewerker/Accounts Payable Medewerker 
Taken: • adviseren, analyseren en ondersteunen van projectmanagement ten 

behoeve van nieuw ‘purchase-to-pay’ proces  
• vroegtijdig kansen en bedreigingen van project voorzien en daarop 

inspelen 
• leveranciers begeleiden bij implementatie van het nieuwe 

‘purchase-to-pay’ platform m.b.t. orderverwerking en facturatie  
• ondersteunen en aansturen van backoffice (India) bij 'Accounts Payable' 

werkzaamheden alsmede het outsourcen van processen naar deze 
externe partij 

• het verstrekken van informatie en het genereren van (periodieke) 
overzichten ten behoeve van de maandrapportage aan Accounting 

Periode:  maart 2018 - december 2018 
 

Bedrijf: Domino’s Pizza Nederland 
Branche: food 
Functie: Assistent Accountant (Domino’s Franchise Bookkeeping Service) 
Taken: • opstellen van maandcijfers 

• analyseren en rapporteren van managementrapportages 
• inrichten en onderhouden van grootboekadministratie 
• onderhouden van contacten met franchisenemers 
• coderen en boeken van kostenfacturen 
• uitvoeren van bankboekingen en de mutaties afletteren 

Periode:  februari 2018 - medio maart 2018 
 

Bedrijf: Domino’s Pizza Nederland 
Branche: food 
Functie: Accounting Medewerker (Corporate Stores) 
Taken: • opstellen en analyseren van wekelijkse kasverslag van de winkels en 

hierover rapporteren aan o.a. het management   
• voorbereiden, coderen en boeken van kosten- en inkoopfacturen 

(Accounts Payable proces in Navision) 
• uitvoeren van bankboekingen en de mutaties afletteren  
• ondersteunen bij het implementeren van een nieuwe bankreconciliatie 

tool en toetsen van deze tool  
• zorgdragen voor juistheid en volledigheid van het grootboek 

Periode:  februari 2017 - februari 2018 
 

Werkervaring: 

Bedrijf: Saint-Gobain Benelux 
Branche: handel 
Functie:  Medewerker Accounts Payable a.i. met SAP 
Opdracht:  • voorbereiden, boeken, invoeren en verwerken van inkoopfacturen, kas- 

en bankafschriften 
• facturen ter goedkeuring aanbieden volgens het juiste traject en bij de 

juiste verantwoordelijke 
• op aanvraag van de lokale business informatie verstrekken over 

leveranciersrekeningen 
• boeken van facturen volgens de codering van het betreffende dossier 

en het bijbehorende grootboek rekeningoverzicht 
Periode:  september 2016 - december 2016 
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Bedrijf: IKEA, Delft 
Branche: retail 
Functie:  Verkoopadviseur Slaapkamerafdeling 
Opdracht:  • adviseren van klanten bij inrichting en aankoop van 

slaapkamermeubels 
• bijwerken voorraadadministratie  
• bewaken van de klanttevredenheid 
• signaleren van verkoopmogelijkheden en commerciële kansen 

Periode:  december 2014 - december 2016 
   

Bedrijf: IKEA, Delft 
Branche: retail 
Functie:  Stagiaire Finance  
Opdracht:  • uitvoeren interne en externe analyse waar kritische succesfactoren en 

kritieke prestatie indicatoren uit voortvloeien 
• herkennen van knelpunten in processen en nieuwe verbeterde 

processen en richtlijnen voordragen 
• verantwoording afleggen aan management 
• nauwe contacten onderhouden met personeel en management 

Periode:  september 2015 - juni 2016 
 

Bedrijf:  Total Nederland, Leidschendam-Voorburg 
Functie:  Stagiaire assistent controller 
Branche: olie en gas 
Opdracht • in kaart brengen en optimaliseren allocatieproces 

• uitvoeren van kwartaalcontroles en afsluitrapportages 
• rapporteren aan managementteam 
• ontwerpen en beheren van een managementinformatiesysteem 
• uitvoeren achterstandscheck debiteuren  

Periode:  september 2013 - maart 2014 
 


