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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

retail, financiële dienstverlening 

 

Persoonlijke kenmerken: 

leergierig, ondernemend, sympathiek, 

enthousiast, nieuwsgierig, respectvol, 

sociaal, bescheiden, behulpzaam 

 

Communicatieve kenmerken: 

open communicatie, duidelijke uitleg 

kunnen geven, empathisch vermogen, 

positieve bijdrage aan een team 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

aanpassingsvermogen, inzicht door middel 

van planningen en prioriteitenlijsten, 

besluitvaardig, kwaliteitsgericht  

Ik breng Finance verder …….. 

 

doordat ik geen problemen maar uitdagingen zie. Daardoor ga ik elk project met een frisse 

blik in en streef ik door middel van mijn verantwoordelijkheidsgevoel en 

kwaliteitsgerichtheid naar een mooi resultaat. 

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

Naam Yalenka Tauber 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht vrouw 

Geboortedatum 28 juli 1997 

 

Opleidingen: 

2019 - 2022 Programme in Management Studies, Universiteit van Amsterdam  

Pre-master 7,2 en MSc 6,9, Executive  

Track: Leadership & Management; Managing People Strategically Extended 

Elective: Designing Future-proof Organization 

2015 - 2019 BSc Finance & Control/ Bedrijfseconomie, Hogeschool van Amsterdam (7,3)  

Activiteiten: Studentmentor, Student in de klas  

Minor management control, change en riskmanagement 

2011 - 2019 HAVO Economie en Maatschappij, Lyceum Sancta Maria 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

Duits schriftelijk basis 

 mondeling basis 

 

Automatiseringskennis: 

• Financiële administratie: Dynamics NAV , SnelStart, Exact online 

• Salaris administratie: Loket 

• Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Power BI 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 augustus 2022 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Werkervaring: 

Bedrijf: KPMG 

Branche: Financiële dienstverlening 

Functie:  Trainee International business support 

Periode: december 2021 - juli 2022 

Werkzaamheden:  Controleren en beheersen van de dagelijkse administratie voor de retailers 

van Shell: 

• samenstellen en analyseren van de maand-, kwartaal- en jaarcijfers  

• ondersteunen van de retailers bij alles wat met de financiën te maken 

heeft 

 

Bedrijf: Bobplaza, Labelspeed, Tea Cultures, Geels, Tastea, Art of Tea 

Branche: retail 

Functie:  Financieel Medewerkster 

Periode: september 2018 - november 2021 

Werkzaamheden:  Eindverantwoordelijke voor de gehele administratie: 

• verzorgen jaarafsluitingen 

• optimaliseren van de administratie 

• maken van analyses, budgetten 

• opstellen rapportages 

• maken van vergelijkingen  

• oppakken acties voortvloeiend uit de wet- en regelgeving 

• adviseren van de directie 

mailto:info@highq.nl
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Nevenactiviteiten  

 Scouting Hildebrand  

Functie: vrijwillig zeilinstructrice en leidinggevende 

Periode:  oktober 2015 - heden  

Werkzaamheden: • zeilles geven aan kinderen die beter willen leren zeilen. Hierbij gaan we 

gericht oefenen om een diploma te behalen waardoor de kinderen een 

boot mogen huren 

• verzorgen boekhouding  

• opleiden instructeurs 

 

 Scouting Nederland 

Functie: Bestuurslid en per 1 oktober 2021 gepromoveerd tot Voorzitter 

Periode:  augustus 2018 - heden 

Werkzaamheden: De functie van het Nautisch Technisch Comité is het beheersen van de 

deskundigheidsontwikkeling voor alle scoutinggroepen in de regio 

Kennemerland (admiraliteit 3) op motor technisch- en op zeilgebied 

 


