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Martine de Vries
Ameidestraat 38
3045 FD Rotterdam
06 12 34 56 78
martine.de.vries@gmail.com
15 maart 1979
rijbewijs B

Profiel
Mijn interesse ligt bij het ondersteunen, motiveren en adviseren van mensen op
verschillende gebieden. Ik ben creatief in het oplossen van problemen, ik houd van
aanpakken, ik kan goed luisteren en met het stellen van de juiste vragen snel de kern uit
een verhaal halen. Verder ben ik een ster in plannen en organiseren.
Werkervaring
2003 - heden

Financieel Controller
Bedrijf X, Amsterdam

Taken
•
•
•

•
•
•
•
•
1998 - 2003

Verantwoordelijk voor het financieel beheer en de systemen van
alle franchise- en uitgeversactiviteiten in Nederland.
Voorbereiding van maandelijkse en driemaandelijkse
groepsrekeningen en de verslaglegging en analyse.
Substantieel verbeterd management en financieel beheer,
waaronder de invoering van een herstructurering die een
kostenbesparing van € 500.000 heeft opgeleverd.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kostprijsstrategieën
voor personeelswerving, -scholing en –ontwikkeling.
De leiding over een staf van 43 personen.
Onderhandeling en beheer van gesubsidieerde projecten ter
waarde van meer dan € 2 miljoen.
Verantwoordelijk voor begrotingen, prognoses en valuta- en
middelenbeheer.
Projectleider bij de geslaagde invoering van nieuwe
computersystemen.

Bedrijfsadministrateur
Bedrijf X, Rotterdam

Taken
•

•
•
•

•

Direct verantwoordelijk voor het financieel beheer en de
financiële rapportage van twee andere groepsondernemingen
binnen dezelfde regio.
Verantwoordelijk voor de voorbereiding van wekelijkse
liquiditeitsbegroting.
Betrokken bij de scholing van niet-financieel onderlegde manager
in het gebruik van geautomatiseerde administratieve systemen.
Waarborging van het soepel draaien van de boekhoudafdeling,
waaronder toezicht op kredietbewaking, crediteurenboek en
hoofdboekhouding.
Uitgebreide betrokkenheid bij bedrijfsuitoefening op strategisch
niveau.

1994 - 1998

Financieel analist
Bedrijf X, Zoeterwoude

Taken
•
•

Consultant financiële ontwikkeling en invoering in kleine
bedrijven.
Leiding gegeven aan een team met verantwoordelijkheid voor
planning, voorbereiding en presentatie van de jaarbegroting,
voorraadbeheer en eindemaandrapportage.

Opleidingen
1990 - 1994

Accounting en Financial Management
Universiteit van Amsterdam, diploma behaald

1984 - 1990

VWO
Einstein College te Amsterdam, diploma behaald

Cursussen
2004
2001
1994

Klantvriendelijk communiceren, Edutraining Haarlem
Microsoft Access, Digipoint
Basiscursus Radio maken en interviewen voor radio (Creativitas)

Nevenactiviteiten
2010 - heden
2006 – 2009

Voorzitter vereniging van eigenaren
Coach bij handbalvereniging LHNB

Vaardigheden en competenties
Computervaardigheden
Zeer ervaren met: MS Word, Excel en Access, Bibliotheeksysteem BS
Ervaren met:
MS Frontpage
Kan werken met:
Powerpoint
Taalvaardigheden
Nederlands:
moedertaal
Engels:
mondeling goed, schriftelijk goed (in bezit van CAE-certificaat)
Spaans:
mondeling redelijk, schriftelijk redelijk
Ik ben creatief, een harde werker, analytisch sterk en georganiseerd.
Interesses en hobby’s
Zwemmen, lezen, concerten en theater bezoeken.

