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Opleiding 
2014 - 2019     HBO Finance & Control 

Avans Hogeschool Breda  
diploma behaald 

 Minor Controller HZ (2017) 
 Minor Financieel Adviseur HZ (2017)

   
2014 – 2015 Propedeuse Accountancy 
 Avans Hogeschool Breda 
 
2009 – 2014 HAVO, Jan Tinbergen College   
 

Ervaring als 
● Assistent Controller ● Assistent Accountant ● Financieel 
medewerker  
 

Talenkennis 
Nederlands (moedertaal)  Uitstekend  
Engels                  Uitstekend 
 

 

Jelmer Akkermans 

Nispen 

14 januari 1997 

 



 
 
 
 

  

 
 

Systeemkennis 
● SAP Business One  ● MS Excel ● Access ● Unit4 Multivers ● Exact ● Accountview ● Twinfield  
 

Werkervaring 

BLUEFIN Interim Finance Professionals 
Organisatie  : BLUEFIN B.V. 
Locatie   : Zuidwest Nederland 
Rol   : Interim Finance Professional 
Periode   : nov 2019 t/m heden 
 
Als Interim Finance Professional voer ik opdrachten uit voor de opdrachtgevers van BLUEFIN binnen  
het vakgebied accounting & Control. 
 

Magna Tyres Group 
Type organisatie : Bandenfabrikant en internationale groothandel  

Locatie   : Waalwijk 

Rol   : Assistent controller 

Periode   : nov 2019 - april 2020  

Systeem  : SAP, Excel 

 

Magna Tyres Group is een toonaangevende fabrikant van OTR & industriële banden. Met 14 

verkoopkantoren en dealers in meer dan 130 landen over de hele wereld is Magna een serieuze 

speler in de branche. 

 

Mijn taken bestaan onder andere uit: 
 

• Werkinstructies opstellen en implementeren voor internationale entiteiten; 

• Budgetten opstellen nationaal & internationaal; 

• Instrueren van office managers in het kader van boekhouding en financial reporting; 

• Controleren/analyseren van verslaggevingen van de internationale entiteiten; 

• Opstellen/controleren maand -en jaarafsluiting dossiers; 

• Ondersteunen met financial reporting aan de directie. 
 

Van de Kar & Veraart Adviseurs B.V. 
Type organisatie : Accountantskantoor 

Locatie   : Roosendaal 

Rol   : Assistent Accountant 

Periode   : okt 2018 – aug 2019      

 

Van der Kar & Veraart is een accountants en advieskantoor in Roosendaal. 

Hier heb ik ruim 10 maanden gemiddeld 4 dagen per week gewerkt naast mijn studie. 

 
 
 



 
 
 
 

  
Mijn taken bestaan onder andere uit: 
 

• Invoeren van de boekhouding; 

• Samenstellen van de jaarrekening; 

• Samenstellen rapportages; 

• Deponeren jaarstukken; 

• Opstellen aangiftes omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; 

• Controle aanslagen fiscus. 
 

WKG Groep Accountants & Fiscaal Juristen B.V. 
Type organisatie : Accountantskantoor 

Locatie   : Roosendaal 

Rol   : junior Assistent Accountant 

Periode   : sep 2016 – jan 2018 

 
WKG Groep Accountants en Fiscaal Juristen is vanaf het ontstaan in 1994 uitgegroeid tot een 
bekende, solide organisatie met een uitstekende reputatie. De organisatie is kleinschalig, daardoor 
zijn er korte lijnen. Men hanteert een hoge kwaliteitsstandaard en waarborgt dit door vaktechnische 
scholing van medewerkers en door aangesloten te zijn bij diverse landelijke beroepsorganisaties.  
 
Ik ben hier gestart in 2016 als meewerkstagiair en na de stage van 3 maanden in dienst getreden en 
heb ik parttime, 3 dgn in de week gewerkt naast mijn studie. 
 
Mijn taken bestaan o.a. uit: 
 

• Invoeren van de boekhouding; 

• Samenstellen van de jaarrekening; 

• Opstellen aangiftes omzetbelasting; 

• Invoeren loonjournaalposten; 

• Controle aanslagen fiscus. 
 

VRIJWILLIGERSWERK 
Penningmeester Jeugdronde Team Nispen (2013 – 2017) 
 

INTERESSES 
Voetbal 
Wintersport 
ICT 
Muziek 
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