
   

BLUEFIN 
INTERIM FINANCE PROFESSIONAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante Opleidingen en Cursussen: 
 

2009 / 2010 Master Financial Management,  

Universiteit van Tilburg. (Diploma behaald) 

 

2006 / 2009 Bachelor Bedrijfseconomie,  

Universiteit van Tilburg. (Diploma behaald) 

  

2000 / 2006 Gymnasium, Mill-Hill College te Goirle.  

   Economie en Maatschappij. (Diploma behaald) 

 

2018  Lean Six Sigma Yellow belt IASSC. 

 

Kennis van Software: 
 
● SAP & SAP BW ● IBM Cognos (Controller / BI / TM1) ● AFAS Profit 

         ● Infor M3 ● Microsoft Dynamics AX ● Excel (zeer ervaren) ● Power BI  
           ● Conrab OPTO ● Innervision 

 

Peter Anema 

Drongelen 

5 oktober 1987 

 



   

Werkervaring: 

BLUEFIN B.V. 
 

Type Organisatie : BLUEFIN Interim Financials  

Locatie   : Zuidwest Nederland 

Rol   : Interim Finance Professional 

Periode   : 05/2018 - heden 

Verantwoordelijk voor : Als Interim Finance Professional voer ik opdrachten uit voor de 

opdrachtgevers van BLUEFIN binnen het vakgebied accounting & control.  

 

Opdrachten via BLUEFIN B.V. 

 

Cloetta  

 
Rol   : Financial Controller 

Locatie   : Oosterhout 

Periode   : 11/2019 – 10/2021 

Systeem  : Infor M3 

 

Type organisatie:  Cloetta is de op één na grootste speler in de totale zoetwarenmarkt door 

sterke posities in de segmenten snoep, drop, kauwgom en speciaalchocolade. 

Cloetta's producten worden in meer dan 50 landen wereldwijd verkocht, met 

Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Nederland, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk als belangrijkste markten. 

 

Werkzaamheden: 

• Overhalen van accounting taken van Deense en Noorse entiteiten vanuit 
Malmö naar Oosterhout; 

• Overhalen van accounting taken van Ierse entiteiten vanuit Levice naar 
Oosterhout; 

• Overhalen van accounting taken van Finse entiteit vanuit Turku naar 
Oosterhout; 

• Tijdelijke verantwoording voor 2 Zweedse entiteiten; 

• Maand-, kwartaal-, en jaarafsluitingen; 

• Financiële rapportage naar HQ obv IFRS; 

• Voorbereiding van audits en aanspreekpunt voor accountants; 

• Verantwoordelijk voor jaarrekening ism lokale partij; 

• Verantwoordelijk CIT aangifte ism lokale partij; 

• Verantwoordelijk voor alle balansposten binnen entiteiten; 

• Administratief beheer MVA/ IMVA (oa project om de werkwijze tav 
fixtures gelijk te trekken binnen Cloetta); 

• Administratief beheer leases obv IFRS16; 

• Support leveren aan Business Control; 

• Diverse interne en externe (BTW, statistiek) rapportages. 
 

 

   



   

Shiloh Industries 

 
Rol   : Assistent Controller 

Locatie   : Oss 

Periode   : 10/2018 – 11/2019 

Systeem  : MS Dynamics AX, Excel, MS Power BI 

Type organisatie : Shiloh Industries, Inc. is een wereldwijde aanbieder van innovatieve 
oplossingen gericht op lichtgewichttechnologieën met aandacht voor het 
milieu en de veiligheid van de mobiliteitsmarkt. Het bedrijf ontwerpt en 
produceert producten voor carrosserie, chassis en voortstuwingssystemen. 
De vestiging in Oss, Shiloh Industries Netherlands B.V., is gespecialiseerd in 
het gieten en bewerken van aluminium en magnesium producten voor de 
automotive industrie. 

 
Werkzaamheden: 
 

• Verzorgen financiële administratie; 

• Analyseren van afwijkingen ten opzichte van normen; 

• Ontwikkelen van rapportages in Power BI; 

• Kostprijscalculaties; 

• Implementeren efficiency slagen (oa excelrapportage met Macro’s); 

• Bewaken van de algehele AO/IC en het doen van verbetervoorstellen 
waar nodig; 

• Ondersteuning bij interne/externe audits ten behoeve van jaarrekening 
en SOx-compliance; 

• Opleveren van diverse periodieke overzichten/rapportages;  

• Bijdragen aan totstandkoming van jaarstukken/budgetten en forecasts;        

• Verschillen analyse klantbetalingen, controleren verkoop prijzen;  

• Samenstellen van liquiditeitsplanning; 

• Beheer voorraadadministratie; 

• Beheer MVA / IMVA; 

• Debiteurenbeheer; 

• BTW en statistiek rapportages. 

 

Mediq B.V 

 

Rol   : Interim Financial Controller 

Locatie   : De Meern 

Periode   : 05/2018 – 09/2018 

Systeem  : SAP 

Type organisatie : Mediq B.V. is een internationaal bedrijf in de zorg. Mediq levert medische 

hulpmiddelen en zorgoplossingen aan mensen thuis en aan ziekenhuizen of 

andere zorginstellingen. 

 

Werkzaamheden:  

• Verantwoordelijk voor de administratie van Mediq IT B.V.; 

• Maandelijkse controle en analyse van de cijfers; 



   

• Verzorgen van maandelijkse doorbelastingen; 

• Opstellen van balansdossiers en rapportage aan Business Controller; 

• Kritisch bekijken van de bestaande werkprocessen. Doormiddel van het 

doorvoeren van efficiency slagen, het aanpassen/automatiseren van 

rapportages en een kritische blik op overbodige werkzaamheden is de 

hoeveelheid werk gereduceerd van 1.0 FTE naar 0.5 FTE; 

• Analyseren en opschonen van tussenrekeningen (300,000+ regels) 

• Aandragen van aanpassingen in SAP om ervoor te zorgen dat 

tussenrekeningen leeg blijven.  

 

Overige werkervaring 
 

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing BV 
 
Rol   : Financial Controller 

Locatie   : Etten-Leur     

Systeem  : SAP 

Periode   : 12/2015 – 04/2018  

Type organisatie : Hill’s Pet Nutrition zit in het topsegment van de diervoedingsmarkt voor 

honden en katten. Dit bedrijf is onderdeel van het Amerikaans beursgenoteerde Colgate-Palmolive. 

 

Werkzaamheden: 

• Controle en analyse maand-, kwartaal-, en jaarcijfers; 

• Interne management rapportages; 

• Externe rapportage naar Colgate-Palmolive obv USGAAP; 

• Opstellen jaarrekening obv Dutch GAAP; 

• Budget en forecast cyclus; 

• Project: Leiden van een project om materiaalverliezen te verminderen. 

Ontwikkelen van diverse analyses en deze presenteren naar zowel het 

productieteam als wel Senior Management. Resultaat: besparing van 

€1M op jaarbasis; 

• Aansturen van SSC tbv maandafsluiting; 

• Haalbaarheidsstudies en analyses; 

• Contactpersoon accountants tijdens audits; 

• Ondersteunen van besparings- en investeringsprojecten. 

• Btw-aangifte; 

• Optimaliseren van bestaande processen; 

• SOx control; 

• Ad hoc rapportages en analyses. 

 
 

 

 
 



   

Into Telecom & IT BV 
 

Rol   : Business Controller 

Locatie   : Breda      

Periode   : 09/2015 – 11/2015 

Systeem  : AFAS 

Type organisatie : Into Telecom & IT BV zorgt voor digitale mogelijkheden, integreren in de 

werelden van spraak, samenwerken en applicaties in een digitale 

werkomgeving.  

 

Werkzaamheden:  

• Ontwikkelen, analyseren en interpreteren van (management)informatie;  

• Opstellen en beoordelen van begrotingen; 

• Opstellen en beoordelen van rapportages en business cases alsmede 

kostprijs- en productiviteitsberekeningen en investeringsanalyses; 

• Gestelde verwachtingen in sollicitatieprocedure kwamen niet overeen 

met realiteit, daarom op eigen beweging contract beëindigd. 

 
Fujifilm Europe BV  
 

Rol   : Management Accountant 

Locatie   : Tilburg         

Periode   : 08/2011 – 08/2015 

Systeem  : SAP & SAP BW 

Type organisatie : Fujifilm is bekend van o.a. printplaten, fotopapier, digitale camera’s en 

medische apparatuur. Fujifilm Europe BV is verantwoordelijk voor de sales en 

distributie van deze producten voor de Europese markt, Midden-Oosten en 

Afrika. Er werken in totaal ruim 900 mensen. 

 

Werkzaamheden:  

• Controle en analyse van de maand-, kwartaal- en jaarcijfers; 

• Interne management rapportages; 

• Externe rapportage naar hoofdkantoor obv USGAAP; 

• Budget en forecast cyclus; 

• Zelfstandig uitvoeren van volledige technische closing in SAP; 

• Ontwikkelen van diverse rapportages en analyses voor de business; 

• Ondersteunen van verschillende verkoopafdelingen; 

• Ondersteunen van IT-afdeling; 

• Boeken van journaalposten; 

• Controle balansposten. 
 

INTERESSES: 
 

Tijd doorbrengen met het gezin en diverse buitenactiviteiten (wielrennen, skiën, kanoën, tuinieren).  
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