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Opleiding 
2015 - 2019 HBO Accountancy 

Avans Hogeschool Breda  
diploma behaald 

  
2015 – 2016 Propedeuse Accountancy 
  Avans Hogeschool Breda 
 
2009 – 2015 Havo Economie & Maatschappij, 

diploma behaald, Develsteincollege te 
Zwijndrecht, in examenjaar een extra 
diploma Elementair boekhouden 
behaald. 

Ervaring als 
● Assistent Accountant ● Financieel Medewerker  
 

Talenkennis 
Nederlands (moedertaal)  Uitstekend  
Engels                 Goed 
 

Systeemkennis 
MS Excel ● Power BI ● Twinfield ● Exact ●  

 

Mark van Es 

Hendrik Ido Ambacht 

26 april 1997 

 



 
 
 
 

  
 

Werkervaring 

BLUEFIN Interim Finance Professionals 
Organisatie  : BLUEFIN B.V. 
Locatie   : Zuidwest Nederland 
Rol   : Interim Finance Professional 
Periode   : 02-2020 t/m heden 
 
Als Interim Finance Professional voer ik opdrachten uit voor de opdrachtgevers van BLUEFIN binnen  
het vakgebied accounting & Control. 
 
Na zijn afstuderen heeft Mark een aantal maanden gereisd. Na terugkomst is hij bij Bluefin in dienst 
getreden. 
 
Van Dorp Installaties 
Branche  : Totaalinstallateur  
Locatie   : Rotterdam/Nieuwegein 
Rol   : Financial Administrator  
Periode   : 02/2020 – 04/2020 
Verantwoordelijk voor : Het gehele facturatieproces voor één van de grootste klanten van Van Dorp, 
het wegwerken van de facturatieachterstand van de vestiging Nieuwegein en het verbeteren van het 
facturatieproces. 

Gebruikte systemen : ● Syntess Atrium Enterprise 5.0 ● SMS 4 ● Excel 
Taken in hoofdlijnen 
• Het uitzoeken, monitoren en najagen van langdurig openstaande (> 1 jaar) werkbonnen. 
• Het maken van conceptfacturen en deze overleggen met technisch beheerders. 
• Het administratief (laten) uitvoeren van de facturatie-beslissingen van de technisch 

beheerders en het monitoren van nog te ontvangen inkoopfacturen. 
• Fungeren als sparringpartner omtrent procesverbeteringen, functiescheiding en groeikansen. 
• Het schrijven en presenteren (aan het management) van een adviesrapport omtrent 

procesverbeteringen op vestigingsniveau van monteurswerkzaamheden tot facturatie 
• Het in control brengen van het bestaande facturatieproces op afdelingsniveau alvorens de 

aangedragen procesverbeteringen (zelfstandig) te implementeren. 
 
 
Organisatie  : ESET 
Locatie   : Zuidwest Nederland 
Rol   : Astudeer stagiair 
Periode   : 01-2019 - 07-2019  
 
Afstudeer stagiair 
Via Accon AVM heb ik bij ESET Nederland afgestudeerd. ESET Nederland is een leverancier van 
beveiligingssoftware voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Samen met een studiegenoot 
hebben wij een managementdashboard via Power-Bi ingericht. Vanuit de informatiebehoefte 
hebben wij Exact Globe aangepast om vervolgens de gewenste grafieken via Power-Bi te verschaffen. 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
Organisatie  : Van Oers Accountancy & Advies 
Locatie   : Breda 
Rol   : Stagiair 

Periode   : 11-2017 - 04-2018       

 

Stagiair 

Met 300 medewerkers en vestigingen in Breda, Oosterhout, Roosendaal, Zundert & Etten-Leur is 

Van Oers een regionaal accountantskantoor in west Brabant. Tijdens mijn stage heb ik kennis 

gemaakt met de werkzaamheden binnen de samenstelpraktijk van een accountantskantoor. Voor 

MKB-klanten heb ik de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.  

Werkzaamheden: 

• Boekhouden van het bank-, kas-, inkoop-, & verkoopboek in Twinfield. 

• Jaarrekeningen samenstellen in Caseware. 

• Het invullen van aangiftes inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

 

 
 
Organisatie  : Optisport B.V. 
Locatie   : Hendrik-Ido-Ambacht 
Rol   : Toezichthouder 
Periode   : 04-2016 - 09-2019       

 
Toezichthouder 
Tijdens mijn studie ben ik toezichthouder geweest bij Optisport. Ik hield hier zelfstandig toezicht 
tijdens recreatief zwemmen, ik stuurde assistent toezichthouders aan, ik assisteerde bij EHBO. Deze 
werkzaamheden hebben grotendeels tijdens de vakantieperiode plaatsgevonden. 
 
Organisatie  : Sportfondsen Nederland N.V.  
Locatie   : Zwijndrecht 
Rol   : Junior toezichthouder 
Periode   : 02-2015 - 12-2015       

 
Junior toezichthouder 
Tijdens mijn middelbare school was ik junior toezichthouder bij Sportfondsen. Deze werkzaamheden 
vonden grotendeels als vakantiewerk plaats. 
 

VRIJWILLIGERSWERK 
 
Organisatie  : Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht  
Locatie   : Hendrik-Ido-Ambacht 
Rol   : Algemeen bestuurslid 
Periode   : 04-2018 - 07-2019       

Als algemeen bestuurslid assisteerde ik bij de werkzaamheden van de penningmeester en het 
uitvoeren van bestuurlijke taken. 



 
 
 
 

  
 
Organisatie  : Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht  
Locatie   : Hendrik-Ido-Ambacht 
Rol   : Zweminstructeur 
Periode   : 06-2014 - 01-2019       

Als zweminstructeur droeg ik kennis over aan kinderen en was ik verantwoordelijk dat de kinderen 
hun diploma’s behaalden. 
 
Organisatie  : Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht  
Locatie   : Hendrik-Ido-Ambacht 
Rol   : Lid kascommissie 
Periode   : 03-2015 - 03-2017       

Als lid van de kascommissie was ik medeverantwoordelijk voor het controleren van de 
penningmeester. 
 
 

INTERESSES 
Reizen 
Zwemmen 
Bootcamp 
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