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Werkzaam geweest in de volgende 
branches: 
vastgoed, agrarisch/zuivel, automotive 
 
Persoonlijke kenmerken: 
sociaal, betrouwbaar, analytisch, 
behulpzaam, leergierig, ambitieus, nuchter, 
stressbestendig 
 
Communicatieve kenmerken: 
empathisch vermogen, sterk in 
teamverband, open communicatie, open 
houding, mondeling en schriftelijk sterk 
 
Inhoudelijke kenmerken: 
accuraat, resultaatgericht, 
aanpassingsvermogen, probleemoplossend 
vermogen 

 

Ik breng Finance verder door ……... 
 
mijn accurate, betrouwbare en nuchtere manier van werken. Ik pas mezelf snel aan in een 
nieuwe omgeving en met een klantgerichte aanpak streef ik naar het beste resultaat.  
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Persoonlijke gegevens: 

Naam  Bart den Broeder 
E-mailadres info@highq.nl 
Geslacht man 
Geboortedatum 14 februari 1995 

 
Opleidingen: 

2014 - 2020 Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam 
2013 - 2014 Commerciële Economie, Hogeschool Rotterdam 
2007 - 2013 HAVO, Economie & Maatschappij, Revius Lyceum Maassluis 

 
Cursussen: 

2020 HighQ Academy: 
 Financiële Administratie Operationeel 
 Fraude & Integriteit 

 
Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  
Engels schriftelijk goed 
 mondeling goed 

 
Automatiseringskennis: 

 Financiële Administratie: M3, Movex, Unit4, Twinfield 
 Excel, Outlook, Powerpoint, Word 

 
Huidige werkgever: 

Vanaf 1 september 2020 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Werkervaring: 

Bedrijf: Trotz Vastgoed BV 
Branche: vastgoed 
Functie:  Financieel Administratief Medewerker 
Periode:  30 november 2020 - medio december 2020 
Opdracht:    wegwerken van achterstallige bankmutaties 

 
Bedrijf: HighQ 
Branche: zakelijke dienstverlening (financieel interim) 
Functie:  Financieel Interim Manager 
Periode:  september 2020 - heden 
Opdracht:  HighQ Kennis Centrum: 

 bijdragen aan het ontwikkelen van trainingen en producten voor  
de HighQ Academy die intern en extern trainingen verzorgt  

 intern project m.b.t. kennisdeling binnen HighQ   
 

Bedrijf: Lely Services B.V. 
Branche: agrarisch / zuivel 
Functie:  Junior Accountant 
Periode:  2018 - augustus 2020 
Werkzaamheden:  Lely is een wereldwijd gevestigd bedrijf met zo’n 50 entiteiten. Het 

produceert en verkoopt melkrobots. Bij Lely Services B.V. wordt de 
financiële administratie voor zo’n 30 entiteiten van Lely gedaan.  
 
Specifieke werkzaamheden en resultaten:  
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 bankboeken van wereldwijde Lely entiteiten 
 doorzetten batches  
 doorbelasten van product gerelateerde kosten 
 opstellen BTW-aangiftes  
 analyseren en reconciliëren van diverse accounts 
 ondersteunen tijdens de maand- en jaarafsluiting 
 ondersteunen op afdelingen Accounts Receivable en Accounts Payable 
 inhoudelijk begeleiden van de EY-audit 2018 en 2019 

 
Bedrijf:  Lely Service B.V. 
Functie:  afstudeerstage C&R 
Periode:  2019 - 2020 (8 maanden) 
Werkzaamheden:  Onderwerp: optimalisatie van de Standard Chart of Accounts (SCOA) 

 
Specifieke werkzaamheden en resultaten:  
 formuleren inrichtingseisen van een SCOA  
 toetsen van de huidige SCOA van Lely 
 aandragen verbeter- en optimalisatievoorstellen t.b.v. de huidige SCOA 

van Lely 
 

Bedrijf:  Lely Service B.V. 
Branche: agrarisch / zuivel 
Functie:  Meewerkstage / Junior Accountant 
Periode:  2017 - 2018 (6 maanden) 
Werkzaamheden: Specifieke werkzaamheden en resultaten: 

 bankboeken van wereldwijde Lely entiteiten 
 doorzetten batches  
 doorbelasten van product gerelateerde kosten 
 opstellen BTW-aangiftes  
 ondersteunen tijdens de maand- en jaarafsluiting 
 ondersteunen op afdelingen Accounts Receivable en Accounts Payable 

 
Bedrijf:  Fleetport B.V. & Autoreset 
Branche: automotive 
Functie:  Hiker 
Periode:  2015 - 2017 (2 jaar en 5 maanden, parttime) 
Werkzaamheden: Fleetport en Autoreset zijn transportbedrijven die in opdracht van andere 

bedrijven auto’s vervoeren. Het gaat hierbij voornamelijk om het vervoeren 
van een auto van de opdrachtgever, naar de klant van de opdrachtgever en 
andersom. Inclusief het geven van uitleg van de auto en het leveren van de 
benodigde service. 
Specifieke werkzaamheden en resultaten: 
 verplaatsen auto’s van A naar B 
 auto’s controleren op schade 
 uitleg geven over de auto tijdens het afleveren bij de klant 

 
Bedrijf:  Appco Group Sales 
Functie:  Verkoper 
Periode:  2014 (4 maanden, fulltime) 
Werkzaamheden: Appco Group Sales is een salesbedrijf, gelegen in Rotterdam. Bepaalde 

instanties, voornamelijk goede doelen en energiebedrijven, betalen Appco 
om klanten binnen te halen. Er werd op commissie bonus uitbetaald, per 
sale. Als er niks werd verkocht, werd er niks uitbetaald. 
 
Specifieke werkzaamheden en resultaten:  
 op vaste plekken abonnementen verkopen van diverse klanten 

 
 


