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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

productiebedrijf, beveiliging, zakelijke 

dienstverlening, food 

 

Persoonlijke kenmerken: 

leergierig, besluitvaardig, enthousiast, 

optimistisch, flexibel, zelfbewust, 

collegiaal, integer 

 

Communicatieve kenmerken: 

open houding, motiverend/stimulerend, 

empathisch vermogen, positieve 

communicatie, goed in staat gedachten 

onder woorden te brengen 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

probleemoplossend vermogen, 

resultaatgericht, accuraat, doelgericht, 

affiniteit met automatisering 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

Ik breng finance verder door mij in te leven in de situatie van een organisatie en mij het 

vraagstuk eigen te maken. Vanuit dit startpunt kan ik door resultaatgericht aan de slag te 

gaan het beoogde doel bereiken.   

 

Stefan van der Pligt heeft bij ons Finance verder gebracht door …………. 

 

“Op iedere afdeling waar Stefan heeft gewerkt, was hij een aanwinst” 

 

Nadine Gugelot, G4S Cash Solutions B.V. 

 

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

Naam Stefan van der Pligt 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 10 augustus 1993 

 

Opleidingen: 

2019 - 2020 Big Data Analist, Haagse Hogeschool, Den Haag 

2011 - 2018 HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam, Minor: Controlling 

2006 - 2011 HAVO, Willem van Oranje, Oud-Beijerland 

Profiel: Natuur en Gezondheid 

 

Cursussen: 

2020 HighQ Academy: 

 Processen P2P/O2C 

2019 HighQ Academy:  

 Microsoft Power BI 

 Soft skills training 

 Financiële Administratie Operationeel 

 Excel-verdieping 

2018 HighQ Academy: 

 Persoonlijke Effectiviteit met Insights, Kenneth Smit 

 Data Analyse 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

 ervaring met besturingssystemen: Windows XP, Vista 7 en 10 

 ervaring met software: MS Office 2007, 2010, 2014 en 2016 

 ervaring met ERP-systemen: SAP, Exact Online, Exact Globe, Exact Synergy, Navision 

 kennis van hedendaagse computerhardware 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 28 juni 2018 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Geostick 

Branche: productiebedrijf 

Functie:  Excel-trainer 

Opdracht:  Excel-training (1 op 1 training) gegeven aan medewerkers 

Periode:  16 juni 2020 (1 dag) 

 

Bedrijf: HighQ 

Branche: zakelijke dienstverlening 

Functie:  Financieel Interim Manager 

Opdracht: HighQ Kennis Centrum: 

 bijdragen aan het ontwikkelen van trainingen en producten voor de HighQ 

Academy die intern en extern trainingen verzorgt 

Periode:  mei 2020 - heden 
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Bedrijf: G4S Cash Solutions BV 

Branche: beveiliging 

Functie:  Business Analyst 

Opdracht:  In de rol van Business Analyst direct betrokken geweest bij een aantal 

afdelingen, met daarin voornamelijk de volgende taken: 

 verzamelen en analyseren van stuur- en managementinformatie 

 opstellen rapportages en prognoses 

 meedenken in verbeterprocessen bij verschillende afdelingen 

 bouwen en onderhouden van dashboards 

 huidige processen (as-is), knelpunten en de gewenste (to-be) processen in 

kaart brengen 

Quote: “Op iedere afdeling waar Stefan heeft gewerkt, was hij een aanwinst” 

 

(Nadine Gugelot, G4S Cash Solutions B.V.) 

Periode:  februari 2020 - april 2020 

 

Bedrijf: G4S Cash Solutions BV 

Branche: beveiliging 

Functie:  Medewerker Business Support 

Opdracht:   binnen Business Support (financiële) discrepanties voor klanten onderzocht 

en hersteld 

Periode:  november 2019 - februari 2020 

 

Bedrijf: G4S Cash Solutions BV 

Branche: Beveiliging 

Functie:  (Electronic) Payment Support Specialist 

Opdracht:  Naast een scala aan cash solutions wordt ook gewerkt aan andere oplossingen, 

zoals voor het elektronisch betaalverkeer (pin- en creditcard). Deze (tijdelijke) 

functie is gecreëerd om focus te krijgen op een nieuwe dienstverlening in de 

groeifase. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 coördineren van het aanmeldproces van nieuwe klanten 

 processen in kaart brengen en optimaliseren 

 eerstelijns klantondersteuning 

 kennis opdoen, vastleggen en delen binnen de organisatie 

 andere ad-hoc werkzaamheden m.b.t. deze dienstverlening 
Periode:  juni 2019 - oktober 2019 

 

Bedrijf: G4S Cash Solutions BV 

Branche: beveiliging 

Functie:  Customer Sales Consultant 

Opdracht:   ondersteunen op de customer service desk en de commerciële afdeling 

Periode:  november 2018 - juni 2019 

 

Bedrijf: Domino’s Pizza Netherlands B.V. 

Branche: food 

Functie:  Accounts Payable Analyst 

Opdracht:  Vervanging medewerker en opschonen leverancierskaarten 

 inkoopfacturen verwerken 

 inboeken bank 

 verwerking declaraties en aanmaningen 

 contactpersoon voor leveranciers 

 analyseren/opschonen leverancierskaarten 

Periode:  juli 2018 - augustus 2018 
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Overige werkervaring: 

Bedrijf: Hogeschool Rotterdam 

Functie: Onderzoeker ‘Business Controller van de toekomst’ 

Taken: onderzoek naar de Business Controller van de toekomst. Onderzocht wordt 

welke beroepstaken van de Business Controller de komende jaren zullen 

veranderen of verdwijnen door invloed van blockchain, big data en machine 

learning 

Periode:  februari 2018 - juni 2018 

 

Bedrijf: Rabobank ‘Het Haringvliet’, Heinenoord 

Functie: Assistant Accountmanager MKB 

Taken: Als stagiair meegewerkt in de functie van Assistent Accountmanager 

onderhouden van het klantenbestand 

ervaring met kredietbeoordeling, transactieverkeer en adviseren van de klant 

audit uitgevoerd op de interne chequeprocedure 

Periode:  februari 2016 - juni 2016 

 

Bedrijf: PostNL, Ridderkerk 

Functie: Logistiek Medewerker  

Taken: uitvoeren van een aantal ondersteunende processen in het pakketverwerkings-

centrum van PostNL in Ridderkerk 

Periode:  september 2014 - februari 2016 

 

Maatschappelijke activiteiten: 

Bedrijf: Calvijn Luther Business School, Rotterdam 

Functie: Mentor en Tutor, project ‘Mentoren op Zuid’, Rotterdam 

Taken: ‘Mentoren op Zuid’ is een speciaal project gericht op leerlingen van middelbare 

scholen in Rotterdam-Zuid. Sinds september 2017 begeleid ik een leerling op 

de Calvijn Luther Business School. Het doel is om de mentee te begeleiden met 

effectief studeren en om de talenten van de mentee te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. Daarnaast bereid je de mentee stapsgewijs voor op de 

vervolgstudie 

Periode:  september 2017 - februari 2018 

 

 


