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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

IT-consultancy, overheid, sportbonden, 

persoonlijke verzorging 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, flexibel, geduldig, positief, 

analytisch, ondernemend, betrouwbaar, 

stressbestendig, doorzettend en 

voortvarend 

 

Communicatieve kenmerken: 

inlevingsvermogen, actief luisteren, open 

houding, mondeling en schriftelijk sterk 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

probleemoplossend vermogen, 

meedenkend, resultaat gericht, 

pragmatisch 

 

Ik breng Finance verder door ……… 

 

met passie en inlevingsvermogen mee te denken om doelgericht acties te realiseren bij een 

organisatie. Hierbij gebruik ik mijn deskundigheid en analytische vermogen om 

vraagstukken resultaatgericht op te lossen. 

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

Naam Milad Aydani 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 14 juni 1995 

 

Opleidingen: 

2016 - heden Finance & Control, Haagse Hogeschool, Den Haag 

Minors: Mastering Blockchain & Data Analytics, Ondernemingschap  

(Merger & Acquisition) 

2009 - 2014 HAVO, Montaigne Lyceum, Den Haag 

Profiel: Economie & Maatschappij 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• Advanced Excel, Access, Word, PowerPoint, SPSS, Basic Python 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 8 augustus 2022 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Werkervaring: 

Bedrijf: Gemeente Den Haag 

Functie: Scriptant 

Periode: april 2021 - juli 2022 

Taken: • Onderzoek: ‘Hoe kan de gemeente Den Haag haar begroting op een 

transparante wijze publiceren, zodat raadsleden en belanghebbenden er meer 

relevante informatie uit kunnen halen? 

 

Bedrijf: Benoah Barbers 

Functie: Financieel beheerder 

Periode: september 2017 - december 2021 

Taken: • verantwoordelijk voor verkoopcijfers, kostenstructuur, franchisecontracten, 

personeelscontracten, salarissen, investeringen en strategische besluitvorming 

 

Bedrijf: Finance Matters 

Functie: Meewerkstage 

Periode: september 2019 - januari 2020 

Taken: • ondersteuning bieden aan de crediteurenadministratie van klanten:  

o het controleren en het invoeren van boekingen 

o opstellen en indienen van de omzetbelastingaangifte 

 

Bedrijf: CGI Nederland 

Functie: Intern Opdracht(stage) 

Periode: februari 2018 - juli 2018 

Taken: • ondersteuning op het gebied van funding van blockchain project 
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Overige ervaring: 

Bedrijf: ExamenGeslaagd 

Functie: Bijlesdocent 

Periode: november 2016 - december 2017 

Taken: • HAVO en VWO-eindexamen scholieren bijles gegeven over de onderwerpen 

economie, geschiedenis en wiskunde 

 


