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Opleiding 
2015 - 2019  
HBO Finance & Control, Avans Hogeschool, diploma behaald 
 
2009 – 2014  
HAVO, De Nassau Breda, diploma behaald  
 

Ervaring als 
Financieel Medewerker  
 

Talenkennis 
Nederlands (moedertaal)  Uitstekend  
Engels    Uitstekend 

 

Systeemkennis 
            MS Excel ● Exact online● MS Dynamics Navision 

 

Rosa van der 

Mars 

Breda 

4 juli 1997 

 



 
 
 
 

  
 

 

Werkervaring 

BLUEFIN Interim Finance Professionals 
Organisatie  : BLUEFIN B.V. 
Locatie   : Zuidwest Nederland 
Rol   : Interim Finance Professional 
Periode   : 12/2019 t/m heden 
 
Als Interim Finance Professional voer ik opdrachten uit voor de opdrachtgevers van BLUEFIN binnen  
het vakgebied accounting & Control. 
 

Sales Support 
Organisatie  : BLUEFIN B.V. 
Locatie   : Zuidwest Nederland 
Rol   : Sales Support 
Periode  : 06/2020 t/m heden  
 
Als Sales support ondersteun ik het recruitment team van Bluefin met verschillende werkzaamheden. 

Deze werkzaamheden omvatten onder andere het verzamelen en verwerken van data. Daarnaast het 

contact zoeken met potentiele kandidaten en het up to date houden van verschillende gegevens in 

het systeem. 

Uitgevoerde opdrachten via Bluefin: 

 

Beer and Selected Beverages EESV 
Type organisatie : Logistic services 

Locatie   : Etten-Leur 

Rol   : Financieel medewerker 
Periode   : 02/2020 – 05/2020 
Systemen  : Navision, Excel 
 
Beer and Selected Beverages (www.bsb.nl) is een coöperatie opgericht in 1996 door vier 

bierbrouwerijen. BSB voert afspraken uit die merkeigenaren en afnemers autonoom met elkaar 

maken. Dit gaat voornamelijk om voorraadbeheer, orderverwerking, levering en facturatie en 

sortering en retourzending van emballage. BSB heeft circa 50 vaste medewerkers in dienst en vanuit 

het distributiecentrum in Etten-Leur wordt dagelijks geleverd aan klanten in heel Nederland.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Dagelijkse bankboekingen maken; 

• Hoeveelheids-en prijsverschillen signaleren en verwerken; 

• Het analyseren van openstaande debiteurenposten; 

• Het opvolgen van openstaande debiteuren. 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 

Van Mossel Groep BV  
Type organisatie : Automotive 

Locatie   : Waalwijk 

Rol   : Financieel medewerker 
Periode   : 12/2019 – 02/2020 
Systemen  : Exact Online, Excel 

Van Mossel (www.vanmossel.nl) is een internationaal bedrijf in de automotive branche met in hun 
dienstenaanbod: verkoop, lease, verhuur en service. Van Mossel bestaat ruim 70 jaar, heeft circa 
2.800 medewerkers, ruim 100 vestigingen en een omzet van 1,6 miljard euro. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het analyseren van openstaande debiteurenposten; 
• Het opvolgen van openstaande debiteuren; 
• Het benaderen van klanten en verzekeraars. 

 
 
Overige werkervaring: 

Cubics B.V. 
Type organisatie : Projectinrichting 

Locatie   : Tilburg 

Rol   : Stagiaire 

Periode   : 09/2017 – 01/2018   

Cubics Interieurprojecten is gespecialiseerd in het creëren van hippe en moderne (werk)omgevingen. 

Bij een verbouwing en inrichting van een organisatie, begeleiden onze specialisten het proces van 

ontwerp tot realisatie.  

 

Functie: Stagiaire Finance afdeling 

Werkzaamheden: 

• Controleren en boeken inkoopfacturen in Exact; 

• Bank bijhouden in Exact; 

• Lonen journaliseren; 

• Beleggingen en aandelenportefeuille verwerken en controleren in Excel; 

• Aanmaningen behandelen en verwerken (ook telefonisch); 

• Overige ondersteunende financiële werkzaamheden controller. 

 

Prins Heerlijk 

Type organisatie : Zorginstelling 

Locatie   : Tilburg 

Rol   : Afstudeerstagiaire 

Periode   : 02/2019 – 06/2019      

Afstudeerstage Prins Heerlijk Tilburg 
Binnen Prins Heerlijk leren en werken jongeren (ongeveer 270) met ernstige leerproblemen en/of 
verstandelijke beperking in de zorg & dienstverlening en in de horeca & detailhandel.  Jongeren 
volgen een individueel leertraject volgens ons concept ‘speciaal MBO in bedrijf’. 



 
 
 
 

  
 
 
Afstudeeropdracht:  
Het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement dat de trajecten van Prins Heerlijk hebben 
voor verschillende belanghebbenden van de stichting. 
 
Leerervaringen/werkzaamheden: 

• Kennis opgedaan van het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse; 

• Kennis opgedaan tot het doen van een groot onderzoek/onderzoek doen; 

• Kennis opgedaan rond een non-profit organisatie; 

• Intensief samenwerkingsverband aangaan; 

• Binnen organisatie met groot aantal mensen in gesprek gaan; 

• Weten waar je met welke vraag terecht zal kunnen; 

• Data verzamelen en verwerken; 

• Geheel zelfstandig te werk gaan; 

• Eigen verantwoordelijkheid hebben. 
 

    

Locatie   : Breda 

Rol   : bijles geven economie aan studenten 

Periode   : 09/2015 – 11/2019 
 

INTERESSES 
Lezen 
Sporten 
Reizen 
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