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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

productiebedrijf, equipment verhuur, 

zakelijke dienstverlening, non profit, 

detailhandel 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, leergierig, analytisch, 

ondernemend, betrouwbaar, enthousiast, 

teamplayer, integer, pro-actief 

 

Communicatieve kenmerken: 

een open houding, motiverend, 

stimulerend, empathisch vermogen, 

open communicatie, duidelijk 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

iets gemakkelijk eigen maken, 

probleemoplossend vermogen, 

resultaatgericht, pragmatisch, werkt 

doelgericht, nauwkeurig 

 

Hjalmar Leeuwenburgh heeft bij ons Finance verder gebracht door …………. 

 

“Hjalmar is ondersteunend en initiatiefrijk in zijn werk”  

 

Paul Lokker, BAM International BV 

 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

altijd eerst mezelf de processen en procedures eigen te maken. Hierdoor begrijp ik precies 

hoe men bij de opdrachtgever te werk gaat. Vervolgens ga ik aan de slag met de taak 

waarvoor ik word ingehuurd en waar ik mogelijke procesverbeteringen zie leg ik deze voor 

aan de opdrachtgever, zodat voor de meest efficiënte procesinrichting kan worden 

gekozen. Mijn bijdrage aan het team lever ik met mijn analytisch vermogen, 

doelgerichtheid en nauwkeurige vastlegging. Hierin spelen humor en positiviteit voor mij 

altijd een grote rol. 

 

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

Naam Hjalmar Leeuwenburgh 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 8 februari 1995 

 

Opleidingen: 

2018 - 2019 Post-HBO Controller, Haagse Hogeschool, Den Haag 

2013 - 2017 Bedrijfseconomie (Finance & Control), Haagse Hogeschool, Den Haag 

2011 - 2013  HAVO, profiel: Economie en Maatschappij Erasmus College, Zoetermeer 

2007 - 2012 MAVO, Erasmus College, Zoetermeer 

 

Cursussen: 

2020 HighQ Academy:  

 Processen P2P / O2C 

2019 HighQ Academy:  

 IFRS 

 Microsoft Power BI 

2018 HighQ Academy:  

 Persoonlijke Effectiviteit met Insights, Kenneth Smit 

 Data Analyse 

2012 - 2013 Elementair Boekhouden, Associatie voor Examinering 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

 Unit 4: Multivers, Exact Globe, Exact Online, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Navision (4PS Construct), Readsoft, Basware, SAP BPC, MS Power BI 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 15 januari 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 Quick Scans (CashFlow Scan – 

Risicomanagement Scan – BI scan) welke via onze website (gratis) 

worden aangeboden 

 bijdragen aan het ontwikkelen van trainingen en producten voor  

de HighQ Academy die intern en extern trainingen verzorgt 

Periode:  april 2020 - heden 

 

mailto:info@highq.nl
https://www.highq.nl/finance-oplossingen/quick-scans
https://www.highq.nl/over-highq/bi-finance-en-control-academy
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Bedrijf: BAM International BV 

Branche: equipment verhuur 

Functie:  Plant Accountant 

Opdracht:   functioneel specialist NAV 4PSC Plant Finance 

 testen updates/releases Navision 4PSC 

 voorbereiden maandelijkse reserveringen 

 adviseren t.a.v. procesverbeteringen 

 ondersteuning t.b.v. forecasting & jaarafsluiting 

 creëren van Power BI-rapporten 

Periode:  september 2019 - maart 2020 

 

Bedrijf: BAM International BV 

Branche: equipment verhuur 

Functie:  Assistant Plant Accountant 

Opdracht:   zorgdragen voor financiële administratie 2 plant bedrijven 

 actual reporting 

 procesverbeteringen 

 ondersteunen jaarafsluiting 

 opzetten managementinformatiemodel 

 maken van diverse automatiseringstemplates Excel 

 opzetten efficiencyslagen 

 verhogen kennis directe collega’s (m.b.t. afsluiting en systeem) 

 controles uitvoeren op financiële administratie 

Quote opdrachtgever: ‘Hjalmar is ondersteunend en initiatiefrijk in zijn werk’ 

(Paul Lokker, BAM International B.V.) 

Periode:  februari 2018 - augustus 2019 

Specifieke kenmerken 

opdracht: 

internationaal, efficiency, zakenreis Dubai 

 

Bedrijf: 4DMC Contact Center, Woerden 

Functie:  Stagiair 

Opdracht:   afstudeerstage: Analyse verkoopproces 

 extra opdracht: Marktonderzoek 

Periode:  maart 2017 - juni 2017 

 

Bedrijf:  Stichting CAV, Zoetermeer 

Functie:  Financieel Medewerker 

Werkzaamheden:  opstellen maandrapportage 

 debiteurenanalyse 

 opstellen en beschrijven van diverse processen/procedures  

 opstellen productie forecast  

 crediteuren-  en debiteurenbeheer 

Periode:  maart 2016 - december 2017 

 

Bedrijf: Stichting CAV, Zoetermeer 

Functie:  Financieel medewerker (Stagiair) 

Periode:  november 2015 - maart 2016 

 

Bedrijf: Hoogvliet B.V., Zoetermeer 

Functie:  Vulploegleider 

Opdracht:   bijvullen producten in de winkel 

 verantwoordelijk over deel van de winkel- en avondwerkzaamheden 

 bestellen van producten 

 leidinggeven aan groep vulploegmedewerkers 

 restantenbeheer 

 controleur balans (inventarisatie) 

Periode:  juni 2011 - januari 2018 

 


