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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

goede doelen organisatie, logistieke 

dienstverlening, accountancy 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, flexibel, enthousiast, behulpzaam, 

nuchter, nieuwsgierig 

 

Communicatieve kenmerken: 

Empathisch, open en directie 

communicatie, samenwerken, makkelijk 

contacten leggen 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

integer, oplossingsgericht, aandacht voor 

details, assertief  
 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

mijn enthousiasme en plezier in mijn werk. Met mijn cijfermatig inzicht en boekhoudkundige 

ervaring kan ik de financiële administratie goed doorgronden. Ik ben oplossingsgericht en ga 

problemen/complexe vraagstukken niet uit de weg. Door mijn nieuwsgierige en leergierige 

houding voel ik mij betrokken bij een organisatie. 

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

 

“de samenwerking in het team te bevorderen en het structureren van diverse operationele 

werkzaamheden en rapportages”. 

Diane Zandee, CFO Trunkrs  

 

http://www.highq.nl/


 

 

 blz. 2 / 4 

Persoonlijke gegevens: 

Naam Jessica Lezinsky 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht vrouw 

Geboortedatum 23 mei 1994 

 

Opleidingen: 

2018 - heden Bachelor Accountancy (deeltijd), nog studerend, Avans Hogeschool, Breda 

2016 - 2018 Associate Degree Accountancy (deeltijd) 

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam 

2010 - 2013 Beveiliger, Landstede MBO, Harderwijk 

2006 - 2010 VMBO gemengde leerweg economie, Groen van Prinsterercollege, Barneveld 

 

Cursussen: 

2021 HighQ Acacemy: 

• Microsoft Power BI 

2016 Toelatingstraject 21+ HBO, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam 

2016 Basiskennis boekhouden, IPD Opleidingen, Utrecht 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Exel, MS Word, Audition, Caseware, Twinfield, MLE, Nextens, Exact Online 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 september 2021 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Roparun 

Branche: goede doelen organisatie 

Periode: december 2021 - medio februari 2022 (1 d p/w) 

Functie:  Debiteurenbeheerder 

Opdracht:  • opmaken en versturen van verkoopfacturen 

• inboeken verkoopfacturen inboeken 

• contact onderhouden met debiteuren  

 

Bedrijf: Trunkrs 

Branche: logistieke dienstverlening 

Periode: september 2021 - januari 2022 (4 d p/w) 

Functie:  Interim Assistent Controller 

Quote: “Samenwerking in het team bevorderd en het structureren van diverse 

operationele werkzaamheden en rapportages” 

Diane Zandee, CFO 

Opdracht:  • dagelijks ondersteunen van de stafafdelingen en CFO  

• ondersteunen crediteuren- en debiteurenadministratie  

• ontwerpen, beheren en analyseren van financiële processen 

• verzorgen van de maandafsluitingen  

• opstellen week-/ maandrapportages alsmede financiële rapportages voor 

directie en aandeelhouders 

• voorbereiden jaarrekening 
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Overige werkervaring: 

Bedrijf: Coney, Rotterdam 

Branche: accountancy 

Periode: september 2020 - augustus 2021 

Functie:  Assistent Accountant 

Werkzaamheden:  Samenstelopdrachten:  

• administratie van de klant controleren 

• correcties en overloop berekenen/ controleren en verwerken 

• dossiervorming in MLE 

• werkprogramma's opstellen (voornamelijk door informatie van de 

controleleider en eerdere jaren) en deze uitvoeren en afronden 

• zelfstandig opstellen van de volledige jaarrekening 

• diverse specificaties opmaken 

 

Controleopdrachten: 

• verzorgen dossiervorming in MLE 

• werkprogramma’s zelfstandig uitvoeren van alle posten, indien niet 

gecompliceerd en afronden’ 

• onduidelijkheden/ correcties bespreken met de klant 

 

Bedrijf: Crowe Peak 

Branche: accountancy 

Periode: januari 2019 - augustus 2020 

Functie:  assistent accountant 

Werkzaamheden:  Samenstelopdrachten: 

• administratie van de klant verwerken in Twinfield o.b.v. bankafschriften 

en facturen 

• kolommenbalans controleren en opstellen 

• correcties en overloop berekenen/ controleren en verwerken 

• verzorgen dossiervorming in CaseWare  

• werkprogramma's uitvoeren en afronden, bedrijfsbeschrijving aanpassen 

of aanvullen 

• zelfstandig opstellen van de volledige jaarrekening 

• diverse specificaties opmaken 

 

Opstellen van de jaarrekening: 

• controleren en opstellen jaarrekening 

• doorvoeren correcties van het controleteam 

 

Bedrijf: RSM Accountants, Rotterdam 

Branche: accountancy 

Periode: september 2017 - december 2018 

Functie:  Samenstelopdrachten:  

• administratie van de klant verwerken in Twinfield o.b.v. bankafschriften 

en facturen 

• kolommenbalans controleren en opstellen 

• correcties en overloop berekenen/controleren en verwerken 

• dossiervorming in de vorm van papieren dossier en later in Caseware 

• werkprogramma's uitvoeren en afronden   

• opstellen van de volledige jaarrekening 

• diverse specificaties opmaken  

• kwartaalcijfers opmaken van een aantal STAK klanten 

• VPB en IB-aangifte voorbereiden in Nextens 

 

Controleopdrachten: 

• dossiervorming  

• werkprogramma's uitvoeren van niet gecompliceerde posten en afronden 

(zoals liquide middelen en debiteuren/crediteuren) 
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Bedrijf: KPN, Amersfoort 

Branche: accountancy 

Periode: september 2015 - september 2017 

Functie:  Technische-administratiespecialist 

 

Diverse werkzaamheden: 

Bedrijf:  diverse bedrijven 

Functie: receptiemedewerkster & horecawerkzaamheden 

Periode:  april 2008 - mei 2015 

 

 


