Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboren:
Nationaliteit:

Henk-Peter Speksnijder
Bergambacht
22-08-1997
Nederlandse

Henk-Peter is na het afronden van zijn HBO Finance & Control aan de Hogeschool van Rotterdam
aangesloten bij Velten&DeWith. Doordat hij opgegroeid is in een ondernemersgezin, heeft hij meegekregen
hard te werken, problemen om te zetten naar oplossingen en is hij communicatief vaardig. Als Finance
Professional zal hij snel zichtbaar zijn en met zijn frisse kijk van toegevoegde waarde zijn!
Opleiding
2016 - 2020
2019 - 2019

HBO Finance & Control - Hogeschool van Rotterdam
Minor Controlling - Hogeschool van Rotterdam

Softwarekennis
Excel, Qlickview, Power BI, Reeleezee, Exact Online
Werkervaring
Sep. 2020 - heden

Finance Professional Velten&DeWith | Interim in Finance B.V. Utrecht

Jan. 2021 - heden

Vestia - Financieel Medewerker Grootboek a.i
Bij team Grootboek heb ik tijdelijk de werkzaamheden van een uitgevallen
medewerker overgenomen. De volgende werkzaamheden heb ik voor mijn rekening
genomen:
- Onderdelen van de grootboekadministratie;
- Voorbereidende werkzaamheden voor de maandafsluiting en de jaarrekening;
- Het in kaart brengen en het optimaliseren van administratieve processen.

Okt. 2020 - jan 2021

Vestia - Projectmedewerker Servicekosten
Als projectmedewerker was ik verantwoordelijk voor het vaststellen van de
teruggave energiebelasting, waar de huurders nog met terugwerkende kracht recht
op hadden. Daarnaast ben ik voor team Servicekosten bezig geweest met het
corrigeren van voorschotten op servicekosten, die maandelijks door de huurders
van Vestia betaald worden.

Stage-ervaring
Jan. 2020 - Juni 2020

CP-FM - Afstudeerstagiair Finance & Control
Onderzoek naar de mogelijkheden om externe publieke databronnen te gebruiken
voor strategische besluitvorming in de ouderenzorgsector. Door middel van Power
BI is het gelukt om strategische inzichten uit externe publieke databronnen te
halen.
Naast het scriptieonderzoek is er ook een procesoptimalisatie op het
administratieve proces van CP-FM uitgevoerd. Hierdoor zijn verschillende
processtappen geautomatiseerd en zijn de verwerkingstijd en de foutgevoeligheid
van het administratieve proces afgenomen.
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Aug. 2018 - Jan. 2019 ABN AMRO Mees Pierson - Stagiair Vermogensbeheer en Beleggingsadvies
Taken:
- ondersteunen beleggingsadviseurs;
- voorbereiden beleggingsvoorstellen;
- voorbereiden klantgesprekken.

Overige werkervaring
Jan. 2017 - Aug. 2018 Speksnijder Mode - Administratief Medewerker
Belangrijkste taken:
- Optimaliseren van het voorraadsysteem (SRS);
- Voorraadverloop monitoren;
- Verwerken leveringen van leveranciers;
- Ondersteunen administratie;
- Ondersteunen verkoop.
Talen
Nederlands
Engels

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

2

