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CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Nick van Dorst 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

29-12-1998 

 

Woonplaats 

Halsteren (Gemeente Bergen of Zoom) 



 

 

 

 

  

NICK 
VAN DORST 
 
OPLEIDINGEN 
 

BI Academy 

aug 2022 - heden 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

HBO Business, IT & Management 

aug 2017 - jun 2021 

Avans Hogeschool, Breda 

Diploma behaald 

 

Minor  

Project- & Programmamanagement  

sep 2020 – jan 2021 

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam 

 

HBO ICT 

aug 2015 – jun 2016 

HZ University of applied sciences 

Niet behaald  

 

HAVO 

2010  -  2015 

Roncalli sg, Bergen op Zoom 

Diploma behaald  

 
 

 

SOFTWARE (SYSTEMEN) 
 

Power BI  

Power Query (m language) 

DAX 

SQL (MS-SQL) 

Mendix 

Excel 

PowerPoint 

Word 

Outlook 

Microsoft Project 

Microsoft Visio 

 
 

TALEN 
 

Nederlands  

Engels 

 

 

 
CURSUSSEN 
 

Mendix: Become a Rapid Developer 

(2019) 

  



 

 

WERKERVARING 
 

BI Consultant 

Kasparov BI, Breda 

www.kasparov-financials.nl 

aug 2022  – heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren en optimaliseren van BI bij organisaties 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te 

richten in BI 

• Automatiseren van processtromen en rapportages 

• Extraheren, transformeren en laden van gegevens middels datastromen 

binnen organisaties 

 
 

Business Analist 

Collin Crowdfund, Oisterwijk 

www.collincrowdfund.nl/  

aug 2021 – aug 2022 

Collin Crowdfund is een Crowdfund platform en richt zich op de financiering van 

(gevestigde) ondernemers via investeerders die een mooi rendement willen 

bereiken tegen verantwoorde risico’s. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Inventariseren van de informatiebehoefte van de (interne) klant 

• Projectleider voor de integratie van het lening aanvraag proces in het Mendix 

systeem 

• Het in kaart brengen van data middels Power BI en Excel voor interne 

besluitvorming, begeleiding van het lening aanvraag proces en communicatie 

richting externe partijen 

• Opzetten en implementeren van rapportages en dashboards in Power BI (o.a 

sales en operationele rapportages)  

  

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.collincrowdfund.nl/


 

 

• In samenwerking met IT verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van 

de organisatie. ICT-risico’s in kaart zijn gebracht en het 

informatiebeveiligingsplan geüpdatet. Verschillende maatregelen 

geïntroduceerd, o.a. tweestapsverificatie, wachtwoord beleid en een e-

learning voor informatiebeveiliging.  

• Zorg gedragen voor de doorontwikkeling van het Mendix systeem volgens de 

agile methodiek, waaronder het uitschrijven en testen van userstories.  

• Beheren, onderhouden en uitbreiden van de huidige informatievoorziening. 

• Systemen: Power BI, Mendix, SQL, Excel. 

 

 
 

STAGES 
 

Afstudeerstage, Business Analist  

Collin Crowdfund, Oisterwijk 

www.collincrowdfund.nl/  

feb 2021  -  juli 2021 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek gericht op het lening aanvraag proces van de organisatie, met 

behulp van process mining in Disco. 

• In kaart brengen van het lening aanvraag proces in Bizzdesign Enterprise 

Studio 

• Definiëren van hekelpunten. 

• Adviseren van de organisatie t.a.v. verbeteringen op het lening aanvraag 

proces. 

• Borgen van het advies binnen de organisatie.  

• Systemen: Disco, Excel, Bizzdesign Enterprise studio. 

 

 

  

http://www.collincrowdfund.nl/


 

 

Stagiaire, Business Analist  

Fokker Elmo B.V., Hoogerheide 

www.fme.nl 

aug 2019 – jan 2020 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het creëren van bewustwording over de meerwaarde bij het toepassen van 

requirementsmanagement bij projecten . 

• Het toepassen van requirementsmanagement binnen de organisatie en het 

adviseren van over de voordelen hiervan. 

• Systemen: Excel 

 

 

 
 

http://www.fme.nl/

