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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

food, agrarisch/ zuivel, post & pakketten, 

energie/ automatisering retail 

 

Persoonlijke kenmerken: 

analytisch, teamplayer, doorzetter, 

realistisch, flexibel, leergierig, behulpzaam, 

open houding 

 

Communicatieve kenmerken: 

empathisch vermogen, motiverend, 

proactief 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

georganiseerd, pakt snel systemen op, 

doelgericht, probleemoplossend, 

aanpassingsvermogen  

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

mijn doelgerichte en probleemoplossende manier van werken. Met mijn proactieve houding 

en frisse blik kijk ik graag naar de knel- en verbeterpunten binnen een organisatie 

 

 

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

Naam Deion Boumann 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 8 maart 1995 

 

Opleidingen: 

2014 - heden Finance & Control(bedrijfseconomie), Hogeschool Inholland, Rotterdam 

2007 - 2013 HAVO, CSG Calvijn Vreewijk, Rotterdam 

 

Cursussen: 

2022 HighQ Academy: 

• Processen P2P/O2C 

2019 BHV 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office, M3 (ERP), SAP (ERP), ISP (factuurverwerkingssysteem), Dynamics (ERP), Exact 

(boekhoudprogramma), Acces (database tool), Navision (ERP) 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 februari 2022 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Domino’s Pizza Netherlands B.V. 

Branche: food 

Functie:  Accounts Payable Medewerker 

Periode:  februari 2022 - medio mei 2022 

Opdracht:  • coderen, verwerken en controleren binnengekomen facturen 

• opschonen van diverse crediteurenkaarten. Afletteren van betalingen en 

facturen welke met elkaar matchen 

• maken van betaalbatches voor de huurbetalingen  

• behandelen van binnengekomen aanmaningen 

• telefonisch contact onderhouden met leveranciers omtrent hun betalingen 

• opschonen van tussenrekeningen 

• updaten van de coding table m.b.t. het boeken van de banken  
 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Lely, Maassluis 

Branche: agrarisch/ zuivel 

Functie:  Junior Accountant 

Periode: augustus 2021 - januari 2022 

Werkzaamheden:  • boeken van de banken van een aantal Lely entiteiten 

• doorzetten van de batches 

• opschonen tussenrekeningen 

• ondersteunen tijdens de maandafsluiting 

o boeken van de vaste activa  

o boeken van de payroll  

o boeken van de recurring journal vouchers 
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Bedrijf: Lely, Maassluis 

Branche: agrarisch/ zuivel 

Functie:  Accounts Payable Medewerker 

Periode: maart 2019 - juli 2021 

Werkzaamheden:  • codering, verwerking en controle van binnengekomen facturen 

• opschonen van de intercompany facturen 

• zorg dragen dat tijdens de maandafsluiting de intercompany verschillen zo 

klein mogelijk zijn 

• beheren van de stamgegevens van crediteuren 

 

Bedrijf: Action, Rotterdam 

Branche: retail 

Functie:  Vulploegleider 

Periode: oktober 2018 - juni 2019 

 

Bedrijf: Action, Rotterdam 

Branche: retail 

Functie:  Winkelmedewerker 

Periode: februari 2018 - september 2018 

 

Bedrijf: PostNL, Rotterdam 

Branche: post & pakketten 

Functie:  Sorteerder 

Periode: mei 2017 - november 2017 

 

Bedrijf: Action, Rotterdam 

Branche: retail 

Functie:  Winkelmedewerker 

Periode: mei 2013 - mei 2016 

 

Bedrijf: Albert Heijn, Rotterdam 

Branche: retail 

Functie:  Vulploegmedewerker 

Periode: april 2010 - april 2013 

 

Stages: 

Bedrijf:  Lely, Maassluis 

Branche: agrarisch/ zuivel 

Functie: Afstudeerder 

Periode:  december 2020 - augustus 2021  

Werkzaamheden: Afstudeerstage management control systems op de afdeling Productie 

• theoretisch en empirisch onderzoek omtrent het verbeteren van het 

management control system op de afdeling Productie 

• schrijven van een adviesrapport op HBO-niveau 

 

Bedrijf:  ABB, Rotterdam 

Branche: energie/ automatisering 

Functie: Stagiaire Internal Control 

Periode:  september 2017 - januari 2018 

Werkzaamheden: • testen van processen binnen ABB 

• reviewen van testen die door andere collega's zijn uitgevoerd 

• onderzocht of de table of authority nog up to date is 

 

 


