Personalia
Naam:
Woonplaats
Geboren:
Nationaliteit:

Mark Jansen
Amersfoort
06-06-1983
Nederlandse

Mark vervult momenteel de functie van Senior Finance Analist in de bancaire sector, een leerzame
tussenstap om straks het volgende MKB-bedrijf beter van dienst te kunnen zijn. Mark houdt van de
dynamiek van het MKB, het snappen om de extra stap te zetten, mee te denken met andere afdelingen en
de onderlinge belangen te respecteren. Mark creëert graag stabiliteit en rust, is leergierig en is graag van
waarde. Hij is communicatief en kan het financiële in niet-financiële taal overbrengen.
Opleiding
2014 - 2016
2010 - 2011
2007 - 2009
2002 - 2006

Post HBO Qualified Controller - HOFAM via Nive (afgerond)
Post HBO Accountancy - Hogeschool Windesheim Zwolle (afgerond)
Vrije Universiteit Amsterdam (gestopt)
HBO Accountancy - Hogeschool Utrecht (afgerond)

Softwarekennis
Excel (inclusief kennis ODBC-koppelingen)/ Word/ Power Bi/ Powerpoint, SAP (basis), Accountview, Cash,
Elvy, Unit4 Audition, Caseware, Coda, Exact, VIPS
Werkervaring
Mei 2013 - heden
Nov. 2020 – heden

Finance Professional bij Velten&DeWith | Interim in Finance B.V. Utrecht
Mizuho Bank Europe B.V. – Senior Finance Analist
Werkzaamheden:
- Opstellen interne procedurebeschrijvingen voor betalingsproces, SCBprocedure (StandaardBankVerklaring);
- Assisteren met opstellen en presenteren begrotingen en periodieke rapporten;
- Verbeteren templates begrotingen, maandrapportages, BTW-aangifte,
doorbelasting kosten;
- Adviseren implementatie ERP-pakket, digitalisatie factuurverwerking.

Mrt. 2018 – Okt. 2020 FRD Europe B.V., Utrecht – Financieel manager a.i.
Verkoop- en assemblage van Japanse sloophamers ed.
Werkzaamheden:
- Leiding geven aan medewerkers financiële administratie;
- Informeren en adviseren binnen managementteam;
- Eindverantwoordelijk voor P&C-cyclus (geconsolideerde begroting,
maandrapportages, jaarrekening);
- Aanspreekpunt voor CEO, financiële en fiscale afdeling van Japan
- Eindverantwoordelijk voor financiële analyses en prognoses omtrent COVID-19;
- Aanspreekpunt transfer price policy en ondersteunen bij opstellen van local
files;
- Sparren met verkoopdirecteur over risico’s debiteuren en bepalen aanpak
omtrent vrijgeven van orders en doorvoeren van procesverbetering;
- Sparringpartner voor human resource management (met name voor expats).
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Jun. 2017 – Mrt. 2018 Vebidak c.s. Nieuwegein – Finance controller a.i.
Branchevereniging dakdekkers c.s.
Werkzaamheden:
- Financieel adviseur voor alle vijf de entiteiten;
- Aanspreekpunt voor 2 directeuren en eindverantwoordelijk voor financiële
vraagstukken;
- Uitwerker van businesscases (financieel effect voor verkorten of verlengen
opleidingen, doorrekenen van 10-weken scholing in winter versus scholing
gedurende het jaar, beoordelen en voorstel tot aanpassen
detacheringstarieven);
- Eindverantwoordelijk voor P&C-cyclus (begroting, kwartaalrapportages,
jaarrekening) en het verbeteren/standaardiseren van financiële rapportages;
- Verantwoordelijk voor subsidieverantwoordingen;
- Uitvoeren van salarisadministratie;
- Opstellen en indienen van aangiften omzetbelasting en loonbelasting.
Jan. 2015 – Jun. 2017 Gemeente Bunnik - Finance Controller sociaal domein/ strategie & beleid a.i.
Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor Financiën sociaal domein/ strategie & beleid (Kadernota,
begroting, bestuur rapportages en jaarrekening);
- Opstellen van financiële rapportages (hoofdzakelijk kadernota, begroting en
jaarrekening);
- Analyseren en adviseren financiën sociaal domein;
- Opzetten interne controle sociaal domein (scriptieonderwerp HOFAM);
- Implementatie van vennootschapsbelasting;
- Uitvoeren en ondersteunen interne controle;
- Opstellen van SiSa (single information, single audit).
Apr. 2014 - Dec. 2014 BEL-Combinatie Eemnes – Finance Controller afd. Ruimtelijke en
Maatschappelijke Ontwikkeling a.i.
Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor Financiën;
- Sturing geven aan de interne controles;
- Adviseren en aansturen bij (tussentijdse) rapportages;
- Beoordelen en opstellen van begrotingen en verschillenanalyse.
Okt. 2013 – Apr. 2014 BEL-Combinatie Eemnes – Assistent Controller afd. Ruimtelijke en
Maatschappelijke Ontwikkeling a.i.
Werkzaamheden:
- Ondersteunen bij jaarrekeningwerk, implementatie van nieuwe wijze van
dossiervorming;
- Ondersteunen bij opstellen van de begroting;
- Adviseren van management;
- Toetsen en opzetten van proces voor inkoop en aanbesteding;
- Analyse van projecten en verbetervoorstellen doen voor procesverbetering.
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Jun. 2013 - Sept. 2013 St. RAZ te Schalkwijk - Assistent controller a.i. (3 dgn/week)
Werkzaamheden:
- Verzorgen van een standaardformaat voor maandrapportages;
- Opstellen maandrapportage;
- Opstellen procesbeschrijvingen en doorvoeren van verbeteringen omtrent de
administratieve organisatie en interne controle;
- Opstellen van standenregisters en aansluiting maken met de financiële
administratie;
- Opstellen van werkinstructies vaste memoriaalboekingen in Exact.
Mei 2013 - Sept. 2013 Velten&De With - Activiteiten inzake Wet Inlenersaansprakelijkheid (2 dgn/week)
Werkzaamheden:
- Opstellen van een controlestandaard;
- Opstellen beschrijving administratieve organisatie en interne controle;
- Uitvoeren van een quick scan inzake opzet, bestaan en werking van procedure
omtrent de Wet Inlenersaansprakelijkheid bij ondernemingen, inclusief het
schrijven van het rapport.
Jan. 2007 - Mei 2013

Talen
Nederlands
Engels

RSM Niehe Lancée Kooij N.V. Utrecht – van Junior t/m Senior Assistent
Werkzaamheden:
- Verzorgen van gehele jaarrekening traject, publicatiestukken, aangifte
vennootschaps,- omzet-, en dividendbelasting;
- Voorbereiden van advies om verband tussen cijfers en business goed door te
vertalen;
- Maken van balans specificaties/ tussenrekeningen opschonen;
- Ervaring met verschillende verklaringen/ AO/IC-audits;
- Implementatie van Caseware software.

Moedertaal
goed

Overige activiteiten
Kascommissie Vereniging van Eigenaren (tot en met medio 2017)
Bestuursfunctie Vereniging van Eigenaren (tot en met 2014)
Cursussen
Lean in de praktijk
Fiscale updates 2020
Transfer price policy
Professioneel Kritische Instelling (PKI)
Audit efficiëncy
Hobby’s
Fitness/ wielrennen/ zwemmen
Gezelschapsspellen

-------------------
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