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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

olie en energie, retail, horeca en recreatie, 

transport & logistiek, zorg, schilderij & 

glaszetten  

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, gezellig, ambitieus, nieuwsgierig, 

kritisch 

 

Communicatieve kenmerken: 

feedback geven en ontvangen, respect, 

werken in teamsverband en individueel 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

probleemoplossend denken, nauwkeurig, 

resultaatgericht, positieve uitstraling en het 

motiveren van collega’s, open-minded, 

plannen 
 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

mijn kritische, probleemoplossende blik en daarbij resultaatgericht werken. Ik werk met 

veel ambities om vraagstukken op te lossen en op zoek te gaan naar uitdaging om het 

bedrijf en mezelf te verbeteren.   

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

Naam Bas Rooijens 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 1 december 1999 

 

Opleidingen: 

2017 - 2021 Technische Bedrijfskunde, Haagse Hogeschool Delft  

2019 - 2020 Minor Inkoop en Verkoop, Hogeschool van Amsterdam 

2012 - 2017 HAVO, Veurs Lyceum Leidschendam 

 

Cursussen: 

2021 • Communicatie Training 

HighQ Academy: 

• Excel-verdieping 

• Power BI 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

Duits schriftelijk ruim voldoende 

 mondeling ruim voldoende 

 

Automatiseringskennis: 

• Financiële administratie: Twinfield, SAP By Design 

• Salarisadministratie: Nmbrs 

• Excel, Outlook, Word en Powerpoint 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 september 2021 bij HighQ als Financieel Interim Manager. 

Interimopdrachten:  

Bedrijf: OCI Methanol Marketing 

Branche: olie en energie 

Functie: Interim Allround Administrateur 

Periode:  september 2021 - heden 

Opdracht:  • opzetten volledig nieuwe administratie  

• debiteuren-/ crediteurenbeheer 

• reconcilitation van grootboekrekeningen  

• belasting analyse (onderzoeken of de belastingaangifte overeenkomt met 

de administratie) 

• vaste activa analyse (koppelen aan de functieboom) 

• procesoptimalisatie 

• boeken inkomende en uitgaande facturen  

• ondersteunen bij de dagelijkse financiële taken 
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Relevante werkervaring: 

Bedrijf: Fine Hotels and Suites 

Branche: horeca  

Periode: februari 2021 - juli 2021 

Functie:  Afstudeerstage Finance 

Werkzaamheden:  • inboeken facturen  

• controleren tussenrekeningen en grootboekrekeningen  

• debiteuren- en crediteurenbeheer  

• automatiseren rapportages 

• zorgen voor aansluiting omzet en uitvoeren controles  

• beheren pinbetalingen en overstappen naar een ander 

betalingsverwerkingsbedrijf 

• achterhalen onregelmatigheden in de omzet en kosten (maandafsluiting) 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Coolblue 

Branche: retail 

Periode: juli 2021 - augustus 2021 

Functie:  Bezorger 

Opdracht:  • bezorgen van producten 

 

Bedrijf: Jumbo 

Branche: retail 

Periode: augustus 2020 - februari 2021 

Functie:  Bezorger 

Opdracht:  • bezorgen en scannen van boodschappen 

 

Bedrijf: Picnic 

Branche: retail 

Periode: oktober 2018 - juli 2020 

Functie:  Runner (bezorger) 

Werkzaamheden:  • bezorgen en scannen van boodschappen 

 

Bedrijf: Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar 

Branche: horeca 

Periode: februari 2018 - oktober 2018 

Functie:  Bediening/ Luikloper 

Werkzaamheden: • gerechten uitserveren en na aantal maanden ook bestellingen opnemen 

en afrekenen 

 

Bedrijf: Familiepark Drievliet (Den Haag) 

Branche: horeca en recreatie 

Periode: mei 2017 - augustus 2017 

Functie:  Attractie Operator 

Werkzaamheden: • verantwoordelijk voor het bedienen van diverse attracties en de 

veiligheid van de bezoekers 

 

Bedrijf: Spotta 

Branche: transport & logistiek 

Periode: november 2013 - februari 2015 

Functie:  Bezorger 

Werkzaamheden: • folders bezorgen  

 

 

 

 

 



 

 

 blz. 4 / 4 

Stages: 

Bedrijf: Fine Hotels and Suites 

Branche: horeca  

Periode: februari 2021 - juli 2021 

Functie:  Afstudeerstage Finance 

Werkzaamheden: zie kopje ‘Relevante werkervaring’  

 

Bedrijf: GreenCycl 

Branche: zorg 

Periode: september 2020 - februari 2021  

Functie:  Engineering Consultant 

Werkzaamheden:  • inrichten van een lab voor het testen van medisch instrumentarium  

 

Bedrijf: Heko B.V. 

Branche: schilder & glaszetten 

Periode: februari 2020 - juli 2020 

Functie:  Stagiaire procesoptimalisatie 

Werkzaamheden:  • procesoptimalisatie van het logistieke proces 

 


