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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

automotive, bouw en constructie, ANBI 

stichting, accountancy, telecommunicatie,  

medische groothandel, pharmacie 

 

Persoonlijke kenmerken: 

leergierig, analytisch, flexibel, 

ondernemend, enthousiast, optimistisch 

 

Communicatieve kenmerken: 

gemakkelijk automatiseringssystemen 

oppakken, probleemoplossend vermogen, 

resultaatgericht, pragmatisch, accuraat, 

doelgericht werken, doener 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

vriendelijk, effectief verbaal en  

non-verbaal communiceren,  

empathisch vermogen, teamplayer 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

met mijn kennis en ervaring onder tijdsdruk oplossingsgericht te werken. 

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

Naam Sinem Gül 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht vrouw 

Geboortedatum 22 september 1989 

 

 

Opleidingen: 

2008 - 2012 International Business and Management studies, Hogeschool Rotterdam 

Minor in Finance and Accounting  

 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office , Oracle, SAP, Pluriform, Microsoft Navison (4PS Construct), SAP BPC, Basware, Readsoft, 

Autoline en Axxerion 

 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 18 oktober 2021 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Mercedes-Benz Dealer Bedrijven 

Branche: automotive 

Functie: Interim medewerker AP 

Periode:  maart 2022 – oktober 2022 

Opdracht:  • tijdig registreren, verwerken en controleren van de ontvangen facturen 

• opvolgen en zorgdragen voor tijdige autorisatie en betaling van facturen 

• het mede beheren van het inkoop-ordersysteem 

• het ondersteunen bij de maandafsluiting 

• het opstellen en opvolgen van de intercompany afstemmingen  

• bank betalingen verrichten en boeken 

• het geven van ondersteuning binnen het team waar nodig 

 

Software: Autoline en Axxerion 

 

 

Bedrijf: BAM International 

Branche: bouw en constructie 

Functie: Interim Administrateur/ Finance Assistent  

Periode:  december 2021 - februari 2022 (40 u p/w) 

Opdracht:  • zorgdragen voor financiële administratie van diverse (inter-)nationale 

projectadministraties 

• verwerken inkoopfacturen joint operation in Canada 

• voorbereiden maandafsluitingen 

• uitvoeren ad-hoc werkzaamheden 

• voorbereiden betalingen voor hoofdkantoor 

 

Software: Microsoft Navison (4PS Construct), SAP BPC, Basware en Readsoft 
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Bedrijf: Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 

Branche: ANBI stichting 

Functie: Assistent Controller 

Periode:  medio november 2021 - december 2021 (24 u p/w) 

Opdracht:  • personele projectadministratie 

• uitvoeren ad-hoc werkzaamheden 

• projectadministratie 

• verwerken van mutaties  

 

Software: Pluriform 

 

Werkervaring: 

Bedrijf: PWC 

Branche: accountancy 

Periode: januari 2019 - maart 2021 

Functie:  Associate 

Werkzaamheden:  • auditervaring opgedaan en voornamelijk subsidiecontroles verricht: 

o controleren van Europese subsidietoekenningen zoals H2020-

projecten, subsidietoekenningen vanuit de Nederlandse overheid en 

andere organisaties 

• advies geven over projectadministratie 

• regelgeving toe kunnen passen  

• deadlines behalen  

 

 

Bedrijf:  T-Mobile 

Branche: telecommunicatie 

Functie: Shop Advisor / Assistant Shop Manager 

Periode:  januari 2014 - december 2018 

Werkzaamheden: • op managementniveau rapporteren, observeren en toetsen van de 

effectiviteit van mijn team en resultaten incl. het monitoren van de 

behaalde cijfers t.o.v. targets 

• meedraaien met managementmeetings 

• coachen, leidinggeven en goed kunnen delegeren 

• opstellen van verschillende plannen van aanpak om T-Mobile doelen te 

bereiken 

• hosten van jaarlijkse evenementen  

 

 

Bedrijf:  Biomet the Netherlands 

Branche: medische groothandel 

Functie: Assistant SOX-procedures 

Periode:  2012 

Werkzaamheden: • voornaamste taak: het bereiken en borgen van SOX-compliance d.m.v. 

opzetten van het internal control framework, plannen, coördineren en 

reviewen van de controleprogramma’s waaronder SOX en Business 

integrity 

• controle uitvoeren op de verspreiding van financiële informatie 

(disclosures): 

o opstellen van de rapporten over de effectiviteit van de controles op 

twee niveaus: ontwerp/ opzet van controles (design effectiviness) en 

werking (operating effectiveniss) 
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Bedrijf:  Sanofi-Aventis Italy 

Branche: pharmacie 

Functie: Assistant Financial Controller 

Periode:  2010 - 2011 

Werkzaamheden: • opstellen van de (geconsolideerde) balans 

• opstellen van disclosure schedules (incl. tax) 

• controleren of alle mutaties binnen het tijdvak op de juiste manier zijn 

verwerkt, of de doorberekeningen van (overhead)kosten juist zijn en of 

de activa, banksaldi e.d. op elkaar aansluiten 

• rapporteren van de cijfers, signaleren van afwijkingen t.o.v. budgetten 

en realisaties voorgaande maand 

• opstellen van de benodigde jaarrekeningen, maandelijkse financiële 

overzichten en periodieke interne rapportages 

• leveren van informatie aan de interne en externe accountants 

 

 


