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Personalia  
Naam:  Rutger Bijleveld 
Woonplaats: Tiel 
Geboren: 27 juli 1999 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
 
Na het behalen van zijn HBO Finance & Control is Rutger begonnen bij Velten&DeWith. Hij is leergierig en 
hoopt door meerdere opdrachten uit te voeren het beste uit zichzelf te halen. Binnen zijn opdrachten is hij 
dienstverlenend, oplossingsgericht en wil hij graag van betekenis zijn. In de samenwerking is hij een 
teamspeler, harde werker en streeft hij ernaar om iets blijvends achter te laten. 
 
Opleiding 
Vanaf nov. 2022 PCO - Post HBO Project Control 
2016 - 2021  HBO Bedrijfseconomie - Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 
2019 - 2020  Minor Advies & Bedrijfsovername - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
2011 - 2016  HAVO - RSG Lingecollege Tiel 
 
Cursussen 
2022   Adviseren, overtuigen en beïnvloeden – NIVE Opleidingen  
2021   Power BI basis- en verdiepingstraining – Velten&DeWith 
  
Softwarekennis 
Word, Excel, PowerBI, Dynamics, AFAS-kennis (basis) 
 
Werkervaring 
Mei 2021 - heden Finance Professional bij Velten&DeWith | Interim in Finance B.V. Utrecht 
 
Jan. 2022 – heden Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (Voorheen een project van GGD GHOR 

Nederland) – Assistent Controller a.i. 
   Werkzaamheden: 

- Opstellen financiële (project)rapportages; 
- Het voeren van maandgesprekken met projectverantwoordelijken; 
- Verantwoordelijkheid dragen voor een goede doorloop van de workflows in 

AFAS; 
- Uitvoerende ondersteunende werkzaamheden P&C-cyclus; 
- Controleren van de door de administrateur verrichte boekingen; 
- Compleet maken van balansdossiers ten behoeve van accountantscontroles; 
- Verwerken van projectmutaties; 
- Up-to-date houden van de rolling forecast; 
- Ondersteunende werkzaamheden voor de controllers en finance manager; 
- Beantwoorden van adhoc vragen van de business. 

 
Mei 2021 – Dec 2021. GGD GHOR Nederland - Administrateur a.i. 
   Werkzaamheden: 

- Contractbeheer; 
- Ondersteuning HR bij verlengingen; 
- Up-to-date houden van de rolling forecast; 
- Ondersteuning financiële (project)rapportages; 
- Ondersteunende werkzaamheden voor de controllers en finance manager. 
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Stage-ervaring 
Sept. 2020 - Mrt. 2021 GUTS Installatietechniek - Afstudeerstagiair Finance & Control 

Onderzoek naar hoe de stuurinformatie verbeterd kon worden. Het doel was om 
voor de afdeling service & onderhoud in kaart te brengen welke relevante 
stuurinformatie zij op dit moment missen, om tussentijds bij te kunnen sturen op 
de onderhoudscontracten. Hierin is onderzocht welke gegevens er momenteel 
worden vastgelegd en welke informatie gewenst is met betrekking tot de 
onderhoudscontracten. Daarnaast is onderzocht welke informatie ontbreekt, 
waarvoor de haalbaarheid is onderzocht en een advies is geschreven.  

 
Jun. 2019 - Jan. 2020 Opel Nederland - Meewerkstage Analysis & Pricing 

Deze stage bestond uit twee onderdelen. Enerzijds uit het in kaart brengen van de 
deals die worden gesloten door Opel Nederland om de winstgevendheid van een 
eventuele deal in kaart te brengen. Anderzijds de claimafhandeling van Opel 
Nederland voor de binnenkomende claims van de Opel Dealers in Nederland.  

 
Bijbanen: 
2016 - 2020  Action Tiel  

Begonnen als vulploegmedewerker en doorgegroeid tot Vulploegleider. Vanuit mijn 
rol vond ik het belangrijk dat elke bezoeker terecht kwam in een nette winkel, zich 
welkom voelde en gastvrij ontvangen werd.  

Talen 
Nederlands  moedertaal 
Engels   goed in woord en geschrift 
 
Hobby’s 
Voetbal (seizoenkaarthouder bij Ajax), fitness en borrelen met vrienden. 
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