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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

bouw, e-commerce, logistiek, techniek, 

administratieve dienstverlening 

 

Persoonlijke kenmerken: 

positief, stressbestending, sociaal, flexibel, 

analytisch, veerkrachtig 

 

Communicatieve kenmerken: 

troubleshooter, vriendelijk, mensen 

meekrijgen in veranderingen, tussen 

verschillende lagen schakelen 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

doorgrond makkelijk processen, korte 

inwerktijd, sterke IT-kennis, denkt in 

mogelijkheden 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

mijn sterke analytisch- en redenatievermogen te gebruiken om de processen te 

doorgronden en verbeteren. Ik kan makkelijk schakelen tussen verschillende afdelingen om 

zo voor iedereen het beste resultaat te behalen. 

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

Naam Yvalson Dronkers 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 29 oktober 2000 

 

Opleidingen: 

2020 - heden Finance & Control (deeltijd), Avans Hogeschool 

2020 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) 

Behaald naast studie Finance & Control. Na behalen van dit certificaat 

gekwalificeerd voor Financial & Cost Accounting. Mbo-niveau 4 

2013 - 2019 HAVO, Develsteincollege 

E&M profiel met Management & Organisatie en Informatica (vwo-niveau). 

Geslaagd gemiddeld 7,6. 

 

Cursussen: 

2022 – 2022 Data Analytics with Power BI 

WINC ACADEMY 

Een cursus voor het leren van omgaan met datasets vanuit het oogpunt van 

een data analist. Waarbij Power BI gebruikt wordt als Business Intelligence 

tool. 

2018 - 2019 Basiskennis Boekhouden (BKB), Develsteincollege 

2018 - 2019  

 

Cambridge Engels, Develsteincollege 

Cambridge Engelish certrificate for C2 level English 

2017 – 2018 Cambridge Engels, Develsteincollege 

Cambridge Engelish certrificate for C1 level English 

 

Socrateshonours: 

• Ingeschreven bij Socrateshonours. Dit is een netwerk voor getalenteerde studenten en alumni in 

Nederland. De meest ambitieuze studenten uit de meest diverse studierichtingen komen samen in 

dit unieke netwerk van meer dan 10.000 leden verspreid over heel Nederland. 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk vloeiend 

 mondeling vloeiend 

 

Automatiseringskennis: 

• Excel, Exact, Power BI 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 januari 2023 bij HighQ als Financieel Interim Manager. 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Westland Dak & Wand B.V., Maassluis 

Branche: bouw 

Functie:  Junior Financial Controller 

Periode: april 2021 – december 2022 

Werkzaamheden:  • verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie 

• rapporteren aan de Finance Manager 

• verzorgen maand- kwartaal- en jaarafsluiting 

• debiteuren- crediteuren- en grootboekadministratie 
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• verzorgen fiscale aangifte (OB) 

• implementeren en optimaliseren van nieuwe processen/ systemen 

• assisteren van Finance Manager bij externe audits 

• opleveren van diverse financiële en niet financiële rapportages 

• assisteren van de Finance Manager met diverse Control gerelateerde 

taken bij de zuster onderneming 

 

Bedrijf:  Jeffcommerce B.V., Capelle a/d IJssel 

Branche: e-commerce 

Functie: Management Trainee Finance 

Periode:  oktober 2020 - april 2021 

Werkzaamheden: • crediteuren en debiteurenbeheer 

• inboeken facturen, bank boekingen, memoriaal boekingen 

• opstellen managementrapportages 

• grootboekadministratie en controle 

• automatiseren van processen en documenteren 

• aanmanen van debiteuren en contact met financierders 

• schakel tussen de finance en business development afdelingen 

 

Bedrijf:  Harvest House B.V., Maasdijk 

Branche: logistiek 

Functie: Medewerker crediteurenadministratie 

Periode:  juli 2020 - oktober 2020 

Werkzaamheden: Binnen deze internationale organisatie verantwoordelijk voor een 

dochteronderneming: 

• controleren, verwerken en boeken van inkoopfacturen 

• voorbereiden crediteurenbetalingen 

• controleren van een aantal grootboeken 

 

Bedrijf:  MÖHRINGER Liften B.V., ’s-Gravenhage 

Branche: techniek 

Functie: Contractbeheerder 

Periode:  december 2019 - juni 2020 

Werkzaamheden: Groot deel van de debiteurenadministratie voeren, aantal kerntaken binnen 

deze functie: 

• opvoeren van nieuwe contracten, debiteuren en mutaties in het systeem 

• maken van aanbiedingen 

• opstellen en versturen van verkoopfacturen 

• opstellen van rapportages voor grote klanten 

• maandelijks opstellen van een forecast 

 

Bedrijf:  Jobboost 

Branche: administratieve dienstverlening 

Functie: Algemeen ICT-medewerker 

Periode:  september 2019 - december 2019 

Werkzaamheden: Werkzaamheden bestonden uit het vervangen van verschillende functies: 

• uitleg geven over de vernieuwde software omgeving en problemen 

oplossen als deze opkwamen 

 

 


