Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboortejaar:

Kevin Stamps
Boxtel
1993

Afgeronde opleidingen
•

HBO Bedrijfseconomie, Fontys Hogeschool (diploma)
Minor Business Controller; een verdiepende minor waarin zaken als data-analyse,
management control en riskmanagement centraal stonden.
• HAVO, Jacob Roelands Lyceum (diploma)

Cursussen en trainingen
•

Cambridge English Certificate, Fontys Hogeschool (behaald)

Extraculliculaire activiteiten
Als belastingsinvuller, FNV Particulieren; particulieren helpen bij het invullen van hun
aangifte inkomstenbelasting.

Profiel en vaardigheden
Kevin is een prettig persoon in de omgang, energiek en gedreven. Hij is sterk analytisch,
oplossingsgericht, pakt dingen snel op en heeft goed overzicht. Daarnaast is Kevin hands on
en no nonsens, legt makkelijk contact en is een goede teamspeler.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed. Duits: redelijk.
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder Excel
• Kennis van Power BI, Power Pivot
• Pakketkennis: SAP
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Werkervaring
Sep. 2018 - heden

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

Stages
Feb. 2018 – jul. 2018

Afstudeerstage Finance & Control, Zinkunie, Boxtel
Zinkunie is handelt en produceert zinken, koperen, loden en
RVS producten.
Opdracht: Het ontwikkelen van een betrouwbaar
kostprijscalculatiemodel om de juiste kosten te kunnen
toerekenen aan de verschillende filialen om sturingsinformatie
te verkrijgen. Tijdens het onderzoek zijn een aantal analyses
uitgevoerd met betrekking tot omzet, kosten en inkopen.

Sep. 2016 – jan. 2017

Meewerkstage Finance & Control, DPD Logistics, Best
Het in kaart brengen van en optimaliseren van het
remboursproces binnen DPD en het opstellen van een
bijbehorend handboek.

HEAO, Fontysprojecten

Project Gemeente Eindhoven
Benchmark betreffende het efficiënt en effectief verkrijgen,
verwerken en visualiseren van managementinformatie binnen
de gemeentelijke sector
Project Live (Coreworks B.V.), ’s-Hertogenbosch
Het beschrijven en optimaliseren van het verhuurproces aan de
hand van een risicoanalyse en een advies geven aan de hand
van de bevindingen.
Project Dakpan
Het uitvoeren van een voor- en nacalculatie op basis van een
bijbehorende verschillenanalyse en hierover een advies
uitbrengen.
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Project Bedrijfsovername
Het zoeken van een juiste overnamekandidaat
voor een organisatie en aan de hand van verschillende
waarderingsmethoden beoordelen of er waarde gecreëerd
wordt.

(Bij)banen
Juni 2016 – jul. 2018

Expeditie medewerker, Zinkunie, Boxtel
Het uitvoeren van controles op compleetheid en juistheid.
Daarnaast ook mee gedacht en uitgewerkt hoe het logistieke
proces verbeterd kon worden en hiervan zijn enkele zaken in de
praktijk gebracht.

Okt. 2012 – jun. 2016

Expeditie medewerker, TNT Post, Eindhoven
In de periode 2012 tot 2014 fulltime gewerkt om daarna vol
overgave zijn HBO gestart en nominaal afgemaakt. Daarna
parttime blijven werken.
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