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Relevante Opleidingen 
 
2018 
HBO Bedrijfseconomie, Avans Hogeschool Breda, diploma behaald. 
  
2013   
Havo, Markland College Zevenbergen. 
Profiel: Economie & Maatschappij, diploma behaald.  
 

Ervaring met Software 
● SAP ● iScala  ● Exact ● Microsoft Dynamics AX ● Excel  
● Ex Arte ● Infor M3 ● Citrix ●  Tagetik (live en Excel) 
 

Talenkennis 
Nederlands                 Uitstekend  
Engels    Goed 

  

 
 

 

Robin Ruijter 

Breda 

15-09-1995 



   

 
 
Profiel Robin: 
 
Gedreven en sociaal zijn woorden die goed bij Robin passen. Robin legt makkelijk contact met 
verschillende personen en afdelingen binnen de organisatie om zo snel alle facetten te begrijpen. 
Met zijn gedetailleerde blik en nuchtere focus legt hij gemakkelijk verbanden tussen gegevens om zo 
de organisatie in control te houden. Robin is stressbestendig en is niet bang om ergens aan de bel te 
trekken. 

 

Werkervaring 

BLUEFIN Interim Finance Professionals B.V.  
 

Locatie   : Zuidwest Nederland 

Periode   : 01/2019 - heden 

Rol   : Interim Finance Professional 

Als Interim Finance Professional voert Robin opdrachten uit voor de opdrachtgevers van BLUEFIN 

binnen het vakgebied accounting & control. 

Opdrachten  

           
Organisatie  : Lamb Weston Meijer 

Locatie   : Kruiningen 

Rol   : Senior Financial Administrator a.i. 

Periode:  : 1 feb 2020- 12 juni 2020 

Gebruikte Systemen : SAP, Excel 

 

Internationaal producent van diepgevroren aardappelproducten. 

Samen met het team van senioren verantwoordelijk voor de financiële administratie van meerdere 

entiteiten.  

Werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 

• Journaalposten opstellen; 

• Intercompany afstemmingen; 

• Balansdossiers & Specificaties; 

• Voorbereiden jaarrekeningen (7 BV's); 

• BTW- en Productieaangiftes; 

• Statistiek; 

• Valutakoersen. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Organisatie  : Aggreko Benelux 

Locatie   : Klundert (Moerdijk) 

Rol   : Interim Financial Accountant 

Periode   : 08/2019 – 01/2020 

Gebruikte systemen : M3, Citrix, tagetik (live en excel), IFRS16 

 

Aggreko is wereldwijd de grootste verhuurder van apparatuur voor stroomvoorziening, koeling en 

klimaatbeheersing. Met 100 locaties in 29 landen ondersteund Aggreko bedrijven in alle sectoren 

met 24-uurs service. 

Werkzaam vanuit het Benelux hoofdkantoor verantwoordelijk voor: 

• Voeren van de (Engelstalige) financiële administratie (crediteuren-, debiteuren-); 

• Verzorgen maandelijkse management rapportages en daarbij horende analyses; 

• Assisteren bij de maand afsluitingen; 

• Beheer grootboek en maken balansspecificaties; 

• Creëren diverse overzichten als cashflow; 

• Contact met accountants, assisteren bij audits; 

• Procesoptimalisatie declaraties (sub) contractors (project). 

Organisatie  : Holland Diervoeders  

Locatie   : Dordrecht 

Rol   : Interim Financieel Medewerker 

Periode   : 06/2019 – 08/2019 

Gebruikte systemen : Microsoft Dynamics AX, Excel, Ex Arte scanning software 

Holland Diervoeders (onderdeel van Group Depré) is wereldwijd actief in de handel en productie van 

hoogwaardige dierenvoeding. Met een jaarlijkse omzet van 450 miljoen euro en 8 productielocaties 

behoort Group Depré tot de top van de dierenvoeding in West-Europa. 

 

Als interim finance professional werkzaam op de financiële afdeling om ondersteuning te bieden in 

het project om inkomende facturen automatisch door het systeem te laten scannen.  

 

Naast dit project is hij onder andere verantwoordelijk voor: 

• Dagelijkse bankboeken; 

• Verwerken van inkomende goederen en kosten facturen; 

• Aan- en verkoop van verschillende vreemde valuta's verwerken; 

• Overzicht van het debiteurensaldo en betaal gedrag per klant bijhouden; 

• Diverse ondersteunende taken voor de Finance Manager. 

 

Organisatie  : BLUEFIN 

Locatie   : Breda 

Rol   : Interim Finance Professional/Recruitment Consultant  

Periode   : 01/2019 - 06/2019 

 

Eerste opdracht intern bij Bluefin. Sinds januari 2019 beziggehouden met campusrecruitment. Door 

het werven van nieuwe (junior) interim Finance Professionals op de Avans Hogeschool te Breda. 

Verder als Recruitment Consultant verantwoordelijk voor het matchen van de wensen van de klant 

met de beste financials voor zowel vaste- als tijdelijke functies. 



   

STAGES  

Xylem Water Solutions Nederland 
Type organisatie : Amerikaans beursgenoteerd bedrijf actief in de waterindustrie 

Locatie   : Dordrecht 

Rol   : Meewerkstage Finance 

Periode   : 08/2015 – 02/2016 

Werkzaamheden : 

• Dagelijkse debiteuren en crediteurenbeheer 

• Bankboeken verwerken 

• Inkoopfacturen inboeken 

• Ondersteunende werkzaamheden voor de assistent-controller 

• MVO-scan 

 

 

Witlox VCS Breda  
Type organisatie : Accountantskantoor actief in het MKB 
Locatie   : Breda 

Rol   : Afstudeeronderzoek MVO 

Periode   : 01/2018 – 06/2018 

Werkzaamheden :  

• Het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van MVO 

binnen de accountancysector.  

• Het opstellen van een adviesrapport waarin wordt aanbevolen om 

MVO concreter in de bedrijfsvoering op te nemen en daarnaast de 

eerste stappen van de implementatiefase toe te lichten.  

Overige werkervaring 
Organisatie  : Taxi Goverde B.V.  

Rol   : Planner 

Periode   : 11/2013 – 12/2018 

Verantwoordelijk voor : De meest efficiënte manier van transport in elkaar puzzelen en zorg dragen 

voor een juiste en tijdige uitvoering hiervan. Leidinggeven aan +/- 30 

chauffeurs. 

 Vrije tijd 
Motorrijden, restaureren van Zundapps, beleggen. 
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