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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

reisbranche, dienstverlening, retail 

 

Persoonlijke kenmerken: 

optimistisch, sociaal, empathisch, ijverig, 

kalm, strijdlustig, zelfstandig, grappig en 

doorzettend 

 

Communicatieve kenmerken: 

goed in aandachtig luisteren naar anderen, 

helder en duidelijk formulerend, kan zich 

goed verplaatsen in wat anderen bedoelen, 

staat open voor kritiek  

 

Inhoudelijke kenmerken: 

doortastend en in staat nieuwe 

onderwerpen snel te begrijpen, een brede 

kennis wat toepasbaar is op meerdere 

velden, beschikt over goede 

computervaardigheden 

 

Ik breng Finance verder door … 

 

niet bang te zijn voor een nieuwe uitdaging. Niet alleen heb ik genoeg zelfvertrouwen om dit 

goed uit te laten pakken, ook zorgt mijn interesse er voor dat ik mijn taak beter uit kan 

voeren.  

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

 

“met zijn kennis, energie en enthousiasme een zeer waardevolle bijdrage te leveren aan dit 

project en de durf om verantwoordelijkheid te nemen. Abdel heeft gedurende het project 

zijn competenties steeds verder ontwikkeld waardoor hij op dit moment de organisatie een 

enorme boost heeft gegeven. Zijn kwaliteit op het gebied van data en data-analyse in 

combinatie met zijn finance achtergrond is ongekend en wordt ook zeer gewaardeerd” 

Wendela Hoogenraad, SGR Voucherfonds 

 

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

Naam Abdel Atif 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 6 augustus 1997 

 

Opleidingen: 

2016 - 2020 Bachelor Economie en Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit  

2009 - 2016 Gymnasium 

Examenvakken: Nederlands, Engels, Latijn, Wiskunde A, Economie, 

Geschiedenis, Frans 

 

Cursussen: 

2021 HighQ Academy: 

• P2P/O2C 

• Ethiek 

• Soft Skills 

2020 • Communicatie Training 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Marokkaans (Berbers) moedertaal  

Engels schriftelijk uitstekend 

 mondeling uitstekend 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Stata/MP, SPSS, PowerBI, Microsoft Dynamics 365  

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 februari 2020 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 

• uitdenken van registratie- en controleprocessen rondom faillissementen 

van reisorganisaties 

• relatiebeheer met deelnemers ter bevordering van de samenwerking en 

communicatie 

• controleren op fouten en het uittesten van de interne systemen voor 

SGR deelnemers en reizigers 

• verbeteringen aandragen voor de gebruiksvriendelijkheid van de 

interne systemen voor SGR deelnemers en reizigers  

• operationele en Management analyses maken in Excel en PowerBI 

• systemen: Excel, PowerBI, Microsoft Dynamics 365 

 

Bedrijf: Brink’s Solutions Nederland B.V. (voorheen G4S Cash Solutions B.V.) 

Branche: zakelijke dienstverlening 

Functie:  Medewerker Debiteuren 

Periode: maart 2020 - maart 2021 

Opdracht:  • contact onderhouden met klanten via mail en telefoon 
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• updaten van klantgegevens 

• probleemoplossing en optimaliseren van processen 

• verrekening van klantbetalingen en het verwerken van bankbetalingen 

Quote: “Abdel heeft bij ons Finance verder gebracht door de debiteurenportefeuille 

in kaart te brengen, hier op te acteren en verbetervoorstellen aan te 

dragen” 

(Sander Bos, Brink’s Solutions Nederland B.V.) 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf:  Hornbach  

Branche: retail 

Functie:  Medewerker Goederenuitgifte 

Periode: oktober 2018 - mei 2019 

Werkzaamheden: • bestellingen samenstellen en opslaan in het magazijn 

• bestellingen uitgeven en verhuur van busjes of aanhangwagens 

 

Bedrijf:  Lyceo 

Functie:  Examentrainer en bijlesleraar economie en wiskunde A  

Periode:  juli 2017 - januari 2020 

 

Bedrijf:  Loogman Carwash 

Branche: retail 

Functie:  Medewerker Carwash 

Periode: december 2017 - december 2018 

Werkzaamheden: • auto’s de wasstraat in begeleiden 

• kassa’s bedienen en helpen met geld tellen aan het einde van de dag 

 

Bedrijf:  Kruidvat 

Retail: retail 

Functie:  Verkoopmedewerker 

Periode: juni 2016 - juli 2017 

Werkzaamheden: • vakken vullen 

• kassa bedienen en geld tellen aan het begin en einde van de dag 

 

Bedrijf:  Kruidvat 

Branche: retail 

Functie:  Verkoopmedewerker 

Periode: juli 2014 - november 2014 

Werkzaamheden: • vakken vullen 

• kassa bedienen en geld tellen aan het begin en einde van de dag 

 

Nevenactiviteiten: 

 Avunculus voor begeleiding eerstejaars middelbaar scholieren 

Periode:  september 2013 - juli 2014 

 


