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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

reisbranche, retail, vermogensbeheer, 

evenementenbranche 

 

Persoonlijke kenmerken: 

oplossingsgericht, stressbestendig,  

ondernemend, sociaal, leergierig, cognitief, 

loyaal 

 

Communicatieve kenmerken: 

kritisch, analytisch, empathisch vermogen, 

‘samen-komen-we-verder’-mentaliteit, 

klantgericht  

 

Inhoudelijke kenmerken: 

resultaatgericht, doelgericht en 

gestructureerd werken, leidinggevend, 

klantgericht, ondernemend, accuraat  

Ik breng Finance verder door …….. 

 

mijn kritische blik, oplossingsgerichtheid en analytisch inzicht los te laten op mijn werk. 

Samen met mijn collega’s bied ik daarmee het beste resultaat.  

 

Kristian heeft bij ons Finance verder gebracht door …………. 

 

“zijn pragmatische en oplossingsgerichte instelling, hij gaat altijd voor het beste resultaat 

en is van enorme toegevoegde waarde geweest in het opzetten van dit project” 

Wendela Hoogenraad, SGR Voucherfonds 

 

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

Naam Kristian Bras 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 3 november 1997 

 

Opleidingen: 

febr. 2020 - jan. 2021 Strategic Management (Master): Entrepreneurship,  

Tilburg School of Economics and Management Tilburg University 

2016 - 2019 Bedrijfskunde (Bachelor), Rotterdam School of Management Erasmus 

Universiteit  

2009 - 2016 VWO, Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht 

profiel: Economie en Maatschappij  

 

Cursussen: 

okt. 2017 Leiderschap, PLUS Opleiding 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed  

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office, Stata/R studio, Microsoft Dynamics 365, PowerBI 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 8 maart 2021 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: SGR Voucherfonds 

Branche: reisbranche 

Functie:  Project Medewerker 

Periode: maart 2021 - heden 

Opdracht:  • procesontwikkeling, -optimalisatie en -uitvoeringen verificatiesysteem 

• uitvoering van tweede verificatie 

• uitdenken van processen rondom faillissementen van reisorganisaties 

 • relatiebeheer met deelnemers ter bevordering van controleprocessen en 

delen van communicatie  

• Excel-analyses maken en beheren dashboard in PowerBI  

• Systemen: Excel, Microsoft Dynamics 365, PowerBI 

 

Werkervaring: 

Bedrijf: Bustelberg Vermogensbeheer 

Branche: vermogensbeheer 

Functie:  Werkstudent (1 dag per week) 

Periode: december 2019 - maart 2021  

Werkzaamheden:  • onderzoek verricht naar de huidige trends op nationaal en mondiaal 

niveau waar beleggers baat bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan de 

energietransitie of de negatieve spaarrente.  

• beoordelen van organisaties d.m.v. o.a. analyse van de jaarrekening en 

rapportages en de bevindingen vertalen naar ratio’s   
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• voor de klanten de verzamelde informatie verwerken en presenteren 

middels nieuwsbrief, whitepaper, persbericht of een ander medium 

 

Bedrijf: PLUS ’t Lam 

Branche: retail 

Functie:  Vulploegleider 

Periode: juni 2016 - heden 

Werkzaamheden:  • met een span of control van 20-25 werknemers ben ik verantwoordelijk 

voor o.a. de netheid van de winkel, klanttevredenheid, de urenrealisatie 

en het winkelbeeld 

• een gedeelde verantwoordelijkheid over het sollicitatieproces en de 

functioneringsgesprekken 

 


