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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

financiële instelling, energie, horeca en 

automotive 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, gedreven, flexibel, gestructureerd, 

enthousiast, behulpzaam, 

inlevingsvermogen, optimistisch, 

betrouwbaar, loyaal, stressbestendig en 

ambitieus 

 

Communicatieve kenmerken: 

resultaatgericht, probleemoplossend 

vermogen, nauwkeurig, pakt snel 

informatie op, proactief en praktisch 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

positief, open qua houding en 

communicatie, empathisch vermogen, 

digitaal vaardig, sterk in verbaal en  

non-verbale communicatie, sociaal en 

actief luisteren 

 

Ik breng Finance verder door ………… 

 

de nauwkeurigheid in mijn werkzaamheden. Met een proactieve houding en enthousiasme 

verdiep ik mij graag in de ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Met een sociaal en 

open houding gecombineerd met een optimistisch blik, streef ik naar het beste resultaat.  

 

 

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

Naam Suradj Hardwarsing 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 18 januari 1995 

 

Opleidingen: 

2014 - heden Bachelor Finance & Control, Hogeschool Inholland, Rotterdam 

 

2015 HBO Bachelor Business Studies  

Propedeuse behaald eind leerjaar 1 

2008 - 2013 HAVO, Christelijke scholengemeenschap Calvijn 

 

Cursussen: 

okt. 2020 Certificaat Principles of Sustainable Finance, Erasmus University Rotterdam 

& Coursera 

Certificatienummer: 2PYUAQBACTQF. URL van kwalificatie: 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/2PYUAQBAC

TQF 

okt. 2019 Certificaat cursus Cash Management, Orchard Finance 

okt. 2018 WFT- Basis, EIFD (Examen Instituut Financiële Dienstverlening), WFT 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• Word, Excel, PowerPoint 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 augustus 2021 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Customer Support Agent, Quion Groep B.V. 

Branche: financiële instelling 

Periode: 2018 - 2019 

Functie:  Incassomedewerker/ Customer Support Agent en Administrateur 

Opdracht:  • telefonisch contact met klanten voor o.a. betalingsregelingen, 

hypotheken, aflossingen en bouwdepots.  

• debiteurenbeheerder 

 

Bedrijf: Eneco 

Branche: energie 

Periode: 2016 - 2017 

Functie:  Commercieel Klantadviseur Outbound 

Opdracht:  • telefonische klantenwerving en klantenbehoud (zowel particuliere als 

zakelijke klanten)  

 

  

mailto:info@highq.nl
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/2PYUAQBACTQF
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/2PYUAQBACTQF
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Bedrijf: JMW Horeca Uitzendbureau 

Branche: horeca 

Periode: 2016 - 2017 

Functie:  Medewerker Horeca 

Opdracht:  • verwelkomen van gasten  

• opnemen bestellingen  

• uitserveren en afruimen van bestellingen 

• Kassamedewerker 

 

Bedrijf: Party- en bowlingcentrum Gouda 

Branche: horeca 

Periode: 2013 - 2015 

Functie:  Medewerker Horeca 

Opdracht:  • verwelkomen van gasten 

• opnemen bestellingen  

• verrichten bar- en keukenwerkzaamheden 

• telefonisch vragen beantwoorden en afspraken inplannen 

 

Stages: 

Bedrijf:  Mercedes Benz Dealer Bedrijven 

Branche: automotive 

Functie: Afstudeerder 

Periode:  november 2020 - april 2021 

Werkzaamheden: Afstudeerstage Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. 

• theoretisch en empirisch onderzoek naar procesverbeteringen volgens de 

AVG-wetgeving 

• schrijven van een adviesrapport op HBO-niveau 

 

Bedrijf: Eneco Groep 

Branche: energie 

Periode: 2019 - 2020 

Functie:  Stagiair Treasury Cash Management 

Opdracht:  • efficiënter inrichten van Treasury-cashmanagementprocessen 

• ondersteunen in het onboarden van geacquireerde bedrijven 

• beheren/ rationaliseren van bankrekeningen en het openen/ sluiten van 

bankgaranties 

• in kaart brengen van entiteiten en deze onderhouden 

• ondersteunen bij het dagelijkse cashmanagement 

• ondersteunen bij cash forecasting 

Stageopdracht afgerond: Implementatie van EMIR-Reporting binnen      

Eneco Treasury. 

 

Vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten: 

Bedrijf:  Muziekvereniging Sidah 

Functie: Medeoprichter en actief bestuurslid 

Periode:  juni 2012 - heden 

 KvK-nummer: 55428088 

• beoefenen van podiumkunst 

• het spelen van muziekinstrumenten (keyboard en drumstel) 

 

 


