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Woonplaats:
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Melvin van Dalen
Made (bij Breda)
29 oktober 1993

Opleidingen
•

•
•

2016 – 2018 MSc Strategic Management, Tilburg University (diploma)
Minor: adviseren van MKB bedrijven n.a.v. problemen binnen de organisatie
Uitgevoerde projecten:
o Strategy analytics, diverse opdrachten in het kader van hoe omgaan met Big data
o Consultancy opdracht voor ANWB en start-up Remmed
o Implementation track voor Abercrombie & Fitch
o Business en corporate level strategy
o Thesis: Onderzoek naar het effect van groepscohesie op de team effectiviteit binnen
installatie bedrijven van de HTC-groep.
2011 – 2015 BSc Bedrijfseconomie, Avans Hogeschool Breda (diploma)
o Minor: adviseren van MKB bedrijven n.a.v. problemen binnen de organisatie
2005 – 2011 HAVO, Dongemond College Raamsdonksveer (diploma)

Profiel en vaardigheden
Melvin is een open en prettig persoon in de omgang, enthousiast en gedreven. Hij beschikt over
goede communicatieve vaardigheden en is analytisch sterk. Daarnaast is Melvin een goede
teamspeler die makkelijk contact legt.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed. Duits: voldoende.
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten, waaronder sterk in Excel
• Financiële pakketten: Exact Online
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Werkervaring
April 2018

Interim Finance Professional bij Scope Finance Zuid B.V.
Scope Finance detacheert financiële professionals binnen het brede
spectrum van Finance & Control.

Jan. 2016 – Dec. 2016

Financieel Medewerker bij Merinox B.V. te Alblasserdam
Merinox B.V. is een internationaal groothandelsbedrijf in roestvrij
stalen buizen. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, Engeland
en Duitsland.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Project uitgevoerd op het gebied van riskmanagement.
Dit betrof onderzoek naar de mate van aanwezigheid van
bedrijfsrisico’s binnen Merinox zoals debiteurenrisico en
renterisico en hoe deze te risico’s te beheersen.
• Verzorgen van de debiteuren en crediteurenadministratie
• Maken van verschillende analyses (interne en externe
analyse)
• Afwikkelen van orders
• Voorraadbeheer: controle in hoeverre de
systeemvoorraad overeenkomt met de werkelijke
voorraad
• Verkopen van roestvrij stalen buizen aan de vestigingen
in Duitsland en Engeland
• Diverse andere administratieve taken

2015

HBO afstudeerstage bij Gemeente Breda
Opdracht: onderzoek gedaan naar de verbetering van de gehele
informatievoorziening t.b.v. directie en management

2013

HBO stage bij HVM Glasvezeltechniek te Made
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verwerken van facturen
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•
•

Controle van de urenadministratie versus wat er is
gefactureerd
Uitvoeren van planningswerkzaamheden
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