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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

LNG, automotive, zakelijke dienstverlening, 

duurzame energie, logistiek 

dienstverlening, doe-het-zelf-sector 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, concreet, betrouwbaar, 

stressbestendig, enthousiast, brede 

interesse, leergierig 

 

Communicatieve kenmerken: 

goed in staat gedachten onder woorden te 

brengen (assertief), stimulerend in 

teamverband, het vermogen om door te 

vragen, luisteren 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

plannen en prioriteiten stellen, actueel, 

pragmatisch, resultaatgericht  
 

Ik breng Finance verder door………….… 

 

mijn verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit en actualiteit mee te nemen in de 

werkzaamheden. Ik werk met veel enthousiasme en energie aan projecten, waarbij ik zowel 

individueel als in teamverband de verwachtingen van de klant nastreef.  

Laurence Janse heeft bij ons Finance verder gebracht door …………. 

 

“zijn zeer positieve bijdrage aan het wegwerken van alle achterstanden op de afdelingen 

crediteuren en grootboek” 

 

Marjo Hageraats , Mercedes Benz Dealer Bedrijven B.V.. 

 

 

 

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

Naam Laurence Janse 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 14 augustus 1996 

 

Opleidingen: 

2014 - 2020 Logistiek Management, Hogeschool Rotterdam 

Minor: Business Model Innovator 

2013 - 2014 Jong Ondernemer (certificaat), Hoeksch Lyceum/ Hogeschool Rotterdam 

2008 - 2014 HAVO, Hoeksch Lyceum 

Profiel: Economie & Maatschappij 

 

Cursussen: 

2020 HighQ Academy:  

• Fraude & Integriteit 

• Data analyse 

• Excel (gevorderd) 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

Duits schriftelijk basis  

 mondeling basis 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Wordpress, Power BI (B), Autoline, IBM Maximo, 

Exact Globe 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 maart 2020 bij HighQ als Junior Data & Proces Consultant.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Gate Terminal B.V. 

Branche: LNG (Liquefied Natural Gas) 

Functie:  Interim Financieel Medewerker 

Business unit:  HighQ Financieel Interim Management  

Periode: november 2020 - heden (3 d p/w) 

Opdracht:  • boeken van facturen crediteuren en debiteuren 

• leveranciers te woord staan 

• ophalen en inlezen van bankstatements  

• opstellen en uitvoeren van wekelijkse betaling  

 

Bedrijf: Mercedes Benz Dealer Bedrijven 

Branche: automotive 

Functie:  Interim Medewerker Crediteuren en Grootboek 

Business unit:  HighQ Financieel Interim Management  

Periode: juli 2020 - oktober 2020  

februari 2021 – heden (1 d p/w) 

Opdracht:  • registreren, boeken en autoriseren van facturen 

• leveranciers te woord staan 

• opmaken van stergarantie- en aanbetalingsfacturen 
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• opmaken en afboeken van creditfacturen 

• controleren en goedkeuren van autofacturen t.o.v. getekende orders 

• inwerken nieuwe medewerker crediteurenafdeling 

• ondersteuning debiteurenafdeling 

Quote: “zijn zeer positieve bijdrage aan het wegwerken van alle achterstanden op 

de afdelingen crediteuren en grootboek” 

(Marjo Hageraats) 

 

Bedrijf: EQili 

Branche: Finance 

Functie:  Implementatie Consultant 

Business unit:  HighQ Consultancy 

Periode: september 2020 - heden 

Opdracht:  • implementeren van het EQili-pakket bij verschillende bedrijven  

(i.s.m. EQili) 

 

Bedrijf: HighQ 

Branche: Zakelijke dienstverlening (financieel interim) 

Functie:  Consultant 

Business unit:  HighQ Consultancy 

Periode: februari 2021 - heden 

Opdracht:  • onderzoek doen naar het IT-landschap binnen HighQ 

 

Bedrijf: HighQ 

Branche: Zakelijke dienstverlening (financieel interim) 

Functie:  Financieel Interim Manager 

Business unit:  HighQ Financieel Interim Management  

Periode: maart 2020 - juni 2020 

Opdracht:  HighQ Kennis Centrum: 

• bijdragen aan het ontwikkelen van trainingen en producten voor  

de HighQ Academy die intern en extern trainingen verzorgt  

• bijdragen aan het ontwikkelen van Quick Scans (CashFlow Scan – 

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

worden aangeboden 

• participeren in werkgroepen met partners t.a.v. dashboardontwikkeling 

• schrijven van Whitepapers t.b.v. de kennisdeling vanuit HighQ welke via 

onze website (gratis) zijn te downloaden 

• formulieren ontwerpen in Google docs 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Hart4Solar B.V., Zwijndrecht 

Branche: Duurzame energiesector  

Functie:  Binnendienstmedewerker 

Periode: 2018 - 2019 

Opdracht:  • verzorgen van de marketing 

• onderhouden van de website 

• recruitmentproces voor nieuwe monteurs 

• aanmaken van monitoring voor zonne-energiesystemen 

• schrijven van verschillende handleidingen en teksten naar buiten toe 

 

Bedrijf:  WDK Logistics, Barendrecht 

Functie:  Logistiek medewerker 

Periode: 2016 - 2017 

Werkzaamheden: Opvangen en rijden voor UPS en Lyreco en het verzorgen van het magazijn: 

• wegrijden van routes voor UPS en Lyreco 

• uitladen en inscannen van vrachtwagens 

• inladen en uitscannen van vrachtwagens 

• verdelen van pakketten over de routes (nachtdienst) 

https://www.highq.nl/over-highq/bi-finance-en-control-academy
https://www.highq.nl/finance-oplossingen/quick-scans
https://www.highq.nl/kennisdeling/whitepapers
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Bedrijf: Karwei Bouwmarkt, Barendrecht-Carnisse 

Branche: doe-het-zelf-sector  

Functie:  Verkoopmedewerker 

Periode: 2014 - 2016 

Opdracht:  • klanten ontvangen en te woord staan 

• aanvullen en herindelen van de schappen 

• diverse zaken uitvoeren zoals verf mengen en gordijnen op maat 

bestellen 

 

Stages: 

Bedrijf:  Verstegen Spices & Sauces B.V., Rotterdam 

Functie:  Afstudeerstage 

Periode: 2019 - 2020 

Werkzaamheden: • onderzoek doen naar het belang van data en het inzichtelijk maken van 

data d.m.v. o.a. Business Intelligence 

 

Bedrijf:  Hart4Solar B.V., Rotterdam 

Functie:  3e jaars stage HBO, Logistiek Management 

Periode: 2017 - 2018 

Werkzaamheden: • onderzoek doen omtrent de inrichting van een nieuw magazijn waardoor 

er sneller en overzichtelijker gewerkt kan worden en een onderzoek 

waaraan een nieuw ERP-systeem aan moet voldoen 

 


