Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rico Theeuwen
Arnhem
30 mei 1994

Afgeronde opleidingen
•

2017 – 2018

Master Economics Corporate Finance & Control, Radboud
University (behaald)
“The effect of the Financial Crisis on Capital Structure.”

•

2016 – 2017

•
•

2012 – 2016
2015

•

2006 – 2012

Pre-Master Economics, Corporate Finance & Control, Radboud
University (behaald)
HBO Bedrijfseconomie, Fontys Hogeschool (diploma)
Minor Business Controller; vakken: Management Control, Risico
Management, Project Management, Public Control, Dataanalyse ERP, Data-analyse Excel (behaald)
VWO, Bouwens Panningen (diploma)

Profiel/vaardigheden
Rico is een prettige en slimme jongeman. Hij is sterk analytisch, vindt het werken met data
en het maken van analyses erg leuk en pakt dingen snel op. Kan goed overzicht bewaren,
goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en is gestructureerd. Daarnaast is Rico hands
on en no nonsens. Kan rustig overkomen maar durft wel zijn mening te geven.
Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed. Duits: redelijk.
IT vaardigheden:
• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder Excel
• Softwarepakketten: Blue10, iMuis, SAP Lumira, SAP Dashboards Excelsius (cursussen
op school), Lodder (ERP)
• Overig: STATA, SPSS
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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.
8.2018 – 10.2018 Administrateur De Haan , Oosterhout
(ter overbrugging vacaturetijd)
De Haan Oil Storage:
• Verwerking en controleren van laadbonnen van
Brandstofleveringen in Boekhoudprogramma Lodder &
Excel
• Controle op inkoopprijzen, marges en kostprijzen d.m.v.
draaitabellen in Excel die worden gevoed door inslagen
in boekhoudprogramma.
• Facturatie
Controleren op juistheid en volledig van facturen die
automatisch zijn klaargezet in boekhoudprogramma. Vervolgens journaliseren en
doorboeken van facturen.
De Haan Minerale Oliën:
• Controle administratie van een cluster van +/- 25
tankstations, betreft o.a.:
✓ Het controleren en corrigeren van de kasadministratie.
Dit betreft o.a. het uitzoeken en corrigeren van
kasverschillen en afroomfouten en het omboeken van
kasuitgaven. Dit door het raadplegen van de
kasadministratie in Lodder en gedeelde Excel
bestanden die worden ingevuld op locatie. Corrigeren
gebeurd d.m.v. (correctie)journaalposten
✓ Peiling van brandstofvoorraden
Bemande tanklocaties: het controleren van
peilingen die gedaan worden door teamleiders op
tanklocaties door het vergelijken van de peilingen
met de brandstofverkopen op de kassa.
Onbemande tanklocaties: peilen op afstand d.m.v.
van Utodas en vergelijken met verkoopstatistieken
en voorraden in FuelPos en Lodder.
✓ O.a. het controleren van voorraadtellingen in de shops
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op tanklocaties en het doorboeken van interne
leveringen tussen verschillende tanklocaties in
financieel systeem van Lodder.
✓ Wasstraat administratie
✓ Controleren en corrigeren van stortingsdebiteuren
d.m.v. het vergelijken van openstaande debiteuren in
Lodder en transacties en afstortingen van kluizen op
locatie d.m.v. Lincsafe. Verschillen dienen verklaard en
gecorrigeerd te worden.

Jan.2016 – Jul.2016

Assistent-Controller Rendiz BV, Panningen
Taken en verantwoordelijkheden;
• Liquiditeitsbegrotingen opstellen
• Bijwerken maand- en jaarcijfers
• Consolidatiestaten opstellen
• Ondersteunen van controller

Stages
Sep.2015 – Feb.2016

Afstudeerstage Financiële Administratie Rendiz BV, Panningen
• Analyse van de AO/IC van het ondersteunende /
administratieve proces van de zorgverlening m.b.t. de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Sep.2013 – Jan.2014

Meewerkstage Operations, Fancom BV, Panningen
• Ontwerpen en realiseren van een performance
dashboard ten behoeve de performance van Customer
Fulfilment bij Fancom BV

Schoolprojecten Intern/Extern
Apr.2015 – Jul.2015

Project GREX, Gemeente Eindhoven
• Het maken van een MKBA (Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse) voor de huidige GREX (Grondexploitatie)
die de gemeente uitvoerde: Brainport Eindhoven.
Daarnaast is gekeken welke alternatieve
dekkingsbronnen de gemeente kan aanboren voor de
financiering van deze GREX.

Feb. 2015 – Apr.2015

Project Planning en Control Cyclus, Dienst Financiën Fontys
Hogescholen
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•

Feb.2014 – Apr.2014

Risico-analyse en onderzoek o.b.v. Management
Control a.d.h.v het COSO II-model over de processen:
Treasury & Order-to-Pay.

Project Live bij BE-Combi BV, de laadvermogen-specialist
• Onderzoek, beoordeling en aanbeveling naar/van de
bedrijfsstrategie en het prestatie-meetsysteem van de
organisatie.
• Uitvoeren van een risicoanalyse over het Engineeringsproces en het adviseren over beheersmaatregelen
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