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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

zakelijke dienstverlening, accountancy, 

retail 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, betrouwbaar, flexibel, analytisch, 

eerlijk, hardwerkend, loyaal, doorzetter 

 

Communicatieve kenmerken: 

sterk in argumentatie, inlevingsvermogen, 

mondeling en schriftelijke communicatie, 

samenwerken, makkelijk contact leggen 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

oplossingsgericht, aandacht voor details, 

aanpassingsvermogen, kwaliteitsgericht, 

resultaatgericht, integer, timemanagement 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

mijn werkzaamheden met zorgvuldigheid, passie en plezier uit te voeren. Met mijn 

doorzettingsvermogen probeer ik altijd het beste resultaat te behalen. Ik blijf niet in 

problemen hangen en denk graag in oplossingen. Ik voel mij betrokken bij een organisatie 

en ga graag zowel zelfstandig als in teamverband aan de slag. 

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

Naam Romy van der Gun 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht vrouw 

Geboortedatum 1 november 1998 

 

Opleidingen: 

2016 - 2020 Bedrijfseconomie (Finance and Control), Hogeschool van Amsterdam 

2011 - 2016 HAVO, Kalsbeek College, Woerden 

 

Cursussen: 

2020 Lean Six Sigma Green Belt 

2020 Spaans voor beginners en gevorderden 

2017 Lean Six Sigma Yellow Belt 

2016 Microsoft Specialist Word 2013 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

Duits schriftelijk redelijk 

 mondeling redelijk 

Spaans schriftelijk redelijk 

 mondeling redelijk 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Access, MS Excel, MS Word, Exact Online, Caseware, Minitab 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 oktober 2020 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Werkervaring: 

Bedrijf: Lidl Nederland 

Branche: retail 

Functie:  hulpkracht 

Opdracht:  • kassawerkzaamheden 

• vakken vullen 

• werkzaamheden t.b.v. broodafdeling 

Periode:  mei 2015 - januari 2020 

 

Bedrijf:  IG&H Consulting & Interim, Utrecht 

Branche: zakelijke dienstverlening 

Functie:  Receptioniste 

Werkzaamheden: • ontvangen en aanmelden van bezoekers  

• telefoonbediening 

• verwerken van inkomende en uitgaande post 

Periode:  juli 2018 - februari 2019 

 

Bedrijf:  Studiekring Woerden 

Functie:  Bijlesdocente 

Werkzaamheden: • bijles geven aan middelbare school scholieren in de vakken Nederlands, 

Economie en Management & Organisatie 

Periode:  december 2017 - mei 2018 
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Stages: 

Bedrijf:  Deloitte Accountants B.V., Utrecht 

Branche: accountancy 

Functie:  Scriptant 

Werkzaamheden: • schrijven van afstudeeropdracht over het verbeteren van de checklist 

based controle van het bestuur verslag van klanten van Deloitte en 

meewerken bij de interim controle van een klant 

Periode:  februari 2020 - juni 2020 

 

Bedrijf:  Deloitte Accountancy & Advies B.V., Utrecht 

Branche: accountancy 

Functie:  Stagiair 

Werkzaamheden: Meewerkstage bij de afdeling MKB Accountancy & Advies 

• samenstellen van jaarrekeningen  

• voorbereiden van aangifte inkomstenbelasting 

Periode:  februari 2019 - juni 2019 

 

 


