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Personalia  
Naam:  Ruben Overdevest 
Woonplaats: Amsterdam 
Geboren: 2 juni 1999 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Ruben heeft in 2021 zijn opleiding HBO Finance & Control afgerond. Hij is leergierig en is bij zijn 
opdrachtgever snel van toegevoegde waarde. Binnen zijn opdrachten is hij dienstverlenend, 
oplossingsgericht en wil hij graag iets blijvends achterlaten. Ruben maakt makkelijk verbinding, is 
communicatief sterk en resultaatgericht.  
 
Opleiding 
2017 - 2021  HBO Bedrijfseconomie - Inholland Haarlem 
2016 - 2017  Uitwisselingsprogramma Amerika, Senior Year Highschool - Minnesota, USA 
2011 - 2017  HAVO - Christelijke Scholen Gemeenschap Buitenveldert te Amsterdam  
 
Cursussen 
2022   Cursus Adviseren, Overtuigen & beïnvloeden  
2021   Power BI - basis- en verdiepingstraining  
2017   Wielertrainer 2 KNWU 
  
Softwarekennis 
Word, Excel, PowerBI, Tableau, Exact, Navision, Oracle fusion cloud, APRO. 
 
Werkervaring 
Jul. 2021 - heden Finance Professional bij Velten&DeWith | Interim in Finance B.V. Utrecht 
 
Jul. 2021 - heden VodafoneZiggo - Senior Medewerker Accounts Payable a.i.  

Werkzaamheden: Digitaliseren en automatiseren van de accounts Payable 
processen doormiddel van RPA. Proces verbeteringen implementeren. Mee werken 
aan het verwerken/ inboeken van  Facturen. Correcties maken uitvoeren op 
facturen. Betalingen klaarzetten en verwerken. 

 
Stage-ervaring 
Nov. 2020 - April 2021 Partners voor Jeugd - Afstudeerstagiair Finance & Control 

Onderzoek gedaan naar de risico’s binnen de vijf verschillende financiële processen, 
met als doel om de AO/IC te verbeteren. Hiervoor in eerste instantie een 
risicoanalyse gemaakt en daaropvolgend een advies gegeven om verschillende 
controlemaatregelen in te stellen en processen anders te laten verlopen. Hieruit 
kwam naar voren om processen binnen het bedrijf te robotiseren met bijbehorend 
een advies over hoe Partners voor Jeugd die robotisering het beste kan 
implementeren. 

 
Sep. 2019 - Jan. 2020 Tata Steel Europe - Meewerkstage Financial Control 

Binnen deze stage heb ik meegelopen op de afdeling Financial Control. Hierbij mee 
geholpen met het boeken van de facturen tot ondersteunen bij de maandafsluiting. 
Daarnaast een opdracht uitgevoerd om het betalingssysteem te optimaliseren. 
Hiervoor de bevoegdheden van de verschillende collega’s in kaart gebracht en een 
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verbetervoorstel uitgebracht. Dit voorstel heb ik mogen presenteren aan het 
management en uiteindelijk ook deels mogen implementeren. 

Bijbanen: 
2017 - heden  Golfclub The International – keuken / bediening 

Binnen deze exclusieve golfclub staat klantbeleving en gastvrijheid centraal. Vanuit 
mijn rol lever ik hier een zo groot mogelijk bijdrage aan en ben ik graag het 
visitekaartje van de golfclub. 
 

2017 - heden  Opleidingscommissie Finance & Control 

Talen 
Nederlands  moedertaal 
Engels   vloeiend 
 
Hobby’s 
Koken, mountainbiken, wielrennen. 
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