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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

groothandel in verwarming en sanitair/ 

food/ interieur, ICT, elektrotechniek, 

horeca, belangenbehartiging en cultuur 

 

Persoonlijke kenmerken: 

analytisch, ordelijk, geduldig, overtuigend, 

pragmatisch, sociaal, enthousiast, 

bescheiden, servicegericht, integer, loyaal 

 

Communicatieve kenmerken: 

ik luister goed, ben aandachtig en 

diplomatiek, stel anderen op hun gemak, 

toon oprechtheid, hou overzicht, gebruik 

feiten en details voor een besluit 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

ervaren in zowel finance als business 

control, adviseur en sparringpartner van 

directie en MT, opstellen van de 

jaarrekening, ruime ervaring in gebruik en 

implementaties van ERP-systemen 

 

Hoe brengt Nick Finance verder? 

 

Door pragmatisch en resultaatgericht te werken zorg ik voor goed financieel inzicht met 

duidelijke rapportages. Ik haal energie uit het verbeteren van processen en het realiseren 

van efficiency, door het goed inzetten van ERP-systemen én mensen. Dat doe ik als 

manager van een team, waarbij ik ook graag een eigen “hands-on” bijdrage lever. 

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

Naam Nick Lobé 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 3 augustus 1967 

 

Opleidingen: 

1994 PD Loonadministratie, Instituut Praehep B.V. te Utrecht 

1993 Moderne Bedrijfs Administratie, Instituut Praehep B.V. te Utrecht 

1988 PD Boekhouden, Instituut Praehep B.V. te Utrecht 

1986 HAVO, R.S.G. F.A. Minkema te Woerden 

 

Cursussen: 

 vele cursussen gevolgd op het gebied van administratie, automatisering en 

ERP-systemen, belastingen, timemanagement (CiEP),  

kwaliteitsmanagement, creditmanagement en verkoop. 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• Financiële Administratie: Exact Globe, Exact Online, Navision, Afas, Syntess, Twinfield en Cash 

• Factuur- en declaratie-verwerking: Image Capture/ Scansys, Exact Online, SRXP, ProActive 

• Logistiek: Exact Globe, Navision 

• Projectadministratie: Syntess, Qics Milestones, Exact Online 

• Tijdregistratie: Timetell, Qics Milestones, Exact Online 

• Implementaties: Exact voor Windows, Exact Globe, Exact Online, Navision, Timetell 

• Salarisadministratie: Afas Profit, Easylon, Exact, Loket 

• Office: MS Excel, Word, Outlook, Powerpoint/ Lotus Notes 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 20 juni 2022 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Mizuho Bank Europe N.V. 

Zakelijke (Japanse) Bank 

Functie:  Interim Senior Finance Analyst 

Periode: juli 2022 - heden 2023 

Werkzaamheden:  • opstellen budgetrapportages 

• waarnemen Teamleider 

• bijdragen in implementeren en verbeteren van Afas, Scansys en SRXP 

• overdragen kennis naar volledig nieuw team (3 fte) Budget & Expense 

• dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse reconciliaties 

• onderhouden en controleren van tussenrekeningen 

• verplichtingen- en crediteurenadministratie t/m betalingen 

• vaste activa administratie 

• maandelijkse boekingen salarissen, reserveringen en vooruitbetalingen 

• verzorgen BTW-aangiftes 
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Overige werkervaring: 

Bedrijf: Gert Snel B.V.  

(groothandel in interieur) 

Functie:  Manager Finance, IT & Logistics 

Periode: 2021 - 2022 

Werkzaamheden:  • binnen MT (4 fte) verantwoordelijk voor o.a. periodieke verslaglegging 

• leidinggeven aan de afdelingen Finance & IT (4 fte) en logistiek (15 fte) 

• verantwoordelijk voor de planning en control cyclus 

• opstellen budgetten, (liquiditeits-)prognoses en (geconsolideerde) 

jaarrekeningen  

• controle van debiteuren-, crediteuren-, voorraad en 

grootboekadministratie 

• personeels- en salarisadministratie incl. wagenparkbeheer en overige 

facilitaire zaken 

 

Bedrijf: Ifunds Nederland B.V.  

(ICT, CRM-software voor Goede Doelen en Ledenorganisaties) 

Functie:  Business Controller 

Periode: 2019 -2021 

Werkzaamheden:  • leidinggeven aan de afdeling Finance & HR (2 fte)  

• verzorgen van analyses en rapporteren over resultaten en KPI’s 

• opstellen budgetten, (liquiditeits-)prognoses en (geconsolideerde) 

jaarrekeningen 

• controle van debiteuren-, crediteuren-, project en grootboekadministratie 

• personeels- en salarisadministratie incl. wagenparkbeheer en overige 

facilitaire zaken 

• projectleider implementatie Exact Online 

 

Bedrijf: Stichting Kunstencentrum Het Klooster te Woerden  

(kunsteducatie, theater, zalenverhuur) 

Functie:  Controller 

Periode: 2017 - 2019 

Werkzaamheden:  • verantwoordelijk voor Financiën en ICT, planning- en control cyclus 

• opstellen kwartaalrapportages, begrotingen en jaarrekening 

• personeels- en salarisadministratie 

 

Bedrijf: Vereniging ANBO te Woerden  

(belangenbehartiging senioren) 

Functie:  Manager Bedrijfsvoering 

Periode: 2015 - 2017 

Werkzaamheden:  • binnen MT (5 fte) verantwoordelijk voor o.a. periodieke verslaglegging 

• leidinggeven aan afdeling Administratie, IT en Facilitaire Zaken (6 fte) 

• opstellen maand- en kwartaalrapportages, begrotingen en jaarrekening 

• onderhouden contacten met externe relaties, waaronder bankier en 

accountant 

• projectleider centraliseren administraties en liquide middelen afdelingen 

 

Bedrijf: Elektro Internationaal B.V. te Woerden  

(paneelbouw en besturingstechniek) 

Functie:  Hoofd Administratie 

Periode: 2011 - 2014 

Werkzaamheden:  • binnen MT (3 fte) verantwoordelijk voor o.a. periodieke verslaglegging 

• leidinggeven aan de afdeling Administratie en ICT (3 fte) 

• opstellen balansdossier t.b.v. controle jaarrekening 

• verzorgen aangiftes BTW en Loonheffing 

• debiteurenbewaking, beheer werkkapitaal, verzorgen betalingsverkeer 

• projectleider implementatie Timetell tijdregistratie 

• personeelszaken en salarisadministratie 

• lid van het ISO 9008 Kwaliteitsteam 
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Bedrijf: Van As Beheer B.V. te Amsterdam  

(beheersmaatschappij/ shared service center van de Van As Groep, een 

groothandel/ toeleverancier van de horeca en retail voor o.a. verse vis en 

schaal- schelpdieren) 

Functie:  Financieel Manager 

Periode: 2009 - 2011 

Werkzaamheden:  • binnen MT (5 fte) verantwoordelijk voor o.a. periodieke verslaglegging 

• leidinggeven aan de afdelingen administratie, ICT en P&O (6 fte) 

• verantwoordelijk voor het ontwerp en beheer van de administratieve 

organisatie en voor de uitvoering van de financiële processen 

• voorraad- en productieadministratie 

• opstellen periodieke rapportages en jaarrekeningen 

• verzorgen belastingaangiftes 

 

Bedrijf: De Ruyter Groep te Woerden  

Regionale groothandel in verwarming en sanitair, omzet 19 miljoen, 72 

medewerkers, vestigingen in Woerden, Hilversum, Rotterdam (2x), 

Dordrecht en Breda 

Functie:  Financieel Directeur (50% aandeelhouder) 

Periode: 2001 - 2009 

Werkzaamheden:  • directievoering en voorzitten van het managementteam (6 fte) 

• AO/IC 

• begrotingen, budgetbewaking en rapportages 

• liquiditeitsbeheer, betalingen en creditmanagement 

• 2 acquisities van collega regionale groothandelaren 

• automatisering:  

o begeleiden projectovergang van Exact naar Navision 

o integratie bedrijven na overnames in Navision 

o contactpersoon leverancier ERP-software 

• facilitair- en officemanagement/ inkoop:  

o Personeel & Organisatie; Interne en externe communicatie  

o jaarafspraken condities met leveranciers 

 

Bedrijf: Finique/ RAAD te Woerden  

Administratiekantoor en consultancy (eenmanszaak) 

Functie:  Eigenaar 

Periode: 1998 - 2001 

Werkzaamheden:  • verzorgen van complete administraties van kleine ondernemingen 

• fiscale aangiftes IB, LH en VPB 

• advisering over en implementatie van automatiseringsprojecten: 

inrichting ERP-systemen (Exact en Navision), training medewerkers, 

beschrijving procedures en werkinstructies 

• interim administratieve opdrachten bij kleine en middelgrote 

ondernemingen 

o opzetten en inrichten administraties  

o opstellen managementrapportages 

o verzorgen fiscale aangiftes 
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Bedrijf: Thermagas Nederland B.V. te Montfoort  

(importeur en groothandel in verwarmingsproducten) 

Functie:  Hoofd Administratie 

Periode: 1993 - 1999 

Werkzaamheden:  • binnen MT (5 fte) verantwoordelijk voor periodieke verslaglegging 

• leidinggeven aan de afdeling administratie, secretariaat (3 fte) 

• AO/IC 

• begroting, budgetbewaking en rapportages 

• liquiditeitsbeheer, betalingen en creditmanagement 

• loonadministratie, fiscale aangiftes LH en BTW 

• verzekeringen en wagenparkbeheer 

 

Bedrijf: Kuipers CvK B.V. te Zwolle  

(groothandel in computers, kantoormachines en kantoorartikelen) 

Functie:  Adviseur/ Consultant 

Periode: 1992 - 1993 

Werkzaamheden:  • verkoop en implementatie van financiële en logistieke software (Exact) 

 

Bedrijf: C.M.C. Holland B.V. te Zeist  

(groothandel in computers, kantoormachines) 

Functie:  Verkoper/ Adviseur 

Periode: 1991 - 1992 

Werkzaamheden:  • verkopen van kantoormachines, computers en software (o.a. Exact) 

 

Bedrijf: Bowling Nederland B.V./ Boresca Holding B.V. te Woerden 

(dochteronderneming van Heineken. Importeur bowlingproducten en beheer 

van horecagelegenheden) 

Functie:  Administratief Medewerker 

Periode: 1987 - 1990 

Werkzaamheden:  • verwerken van de dagelijkse administratie van horecagelegenheden: 

o kasstaten 

o inkoop- en verkoopfacturen 

o verwerken bankafschriften 

 

 

 


