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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

audit in productie, farmacie, transport 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, sportief en leergierig 

 

Communicatieve kenmerken: 

betrokken, motiverend en denken aan 

anderen 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

leervermogen, ijverig en nauwkeurig 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

mijzelf eerst te verdiepen in de opdracht, het bedrijf en mijn collega’s door relevante vragen 

te stellen en verbeteringen aan te dragen. Alsook de opdracht samen met het team tot een 

succes te maken door middel van hard werken, nauwkeurig zijn, oog te hebben voor het 

team en het sociale aspect.  

 

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

Naam Mark Conrads 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 12 januari 1992 

 

Opleidingen: 

2015 - 2016 Master Accountancy, Tilburg University 

2010 - 2015 Bachelor Bedrijfseconomie, Tilburg University 

2004 - 2010 Algemeen Secundair Onderwijs, Instituut Spijker Hoogstraten, België 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• ERP-systeem SAP, Excel, US GAAP 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 september 2022 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Overige werkervaring: 

Bedrijf: KPMG 

Branche: Audit 

Functie:  Supervisor 

Periode: 2016 - augustus 2022 

Werkzaamheden:  • leidinggevende diverse teams: 

zorgdragen voor voorbereiding, werkverdeling en begeleiden en coachen 

van minder ervaren collega’s 

• verantwoordelijk voor het informeren van senior teamleden, het leiden 

van teammeetings en aanspreekpunt voor de klant 

• zelfstandig en kritisch uitvoeren en vastleggen van complexere 

controlewerkzaamheden 

• verantwoordelijk voor afstemming en communicatie met de klant 

• opstellen van externe en interne rapportages 

• tijdig signaleren en communiceren van bevindingen in de controle 

• vragen m.b.t. eigen en teamwerkzaamheden afstemmen met de klant 

 

Traject bij KPMG gevolgd:  

2 jaar Trainee geweest, daarna 2 jaar Senior en vervolgens bijna 2 jaar 

Supervisor. Een verscheidenheid aan klanten gehad (o.a. Pfizer, Lamb 

Weston en Cosco) 

 

 


