
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAAN 
JONKERS 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Daan Jonkers 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

29 augustus 1999 

 

Woonplaats 

Beek en Donk (omgeving Eindhoven) 



 

 

 

 

  

DAAN 
JONKERS 
 

OPLEIDINGEN 
 

BI Academy 

sep 2021  -  heden 

Kasparov BI, Breda 

 

HBO Finance & Control 

sep 2017 – jun 2021 

Fontys Hogescholen, Eindhoven 

Diploma behaald 

 

Minor Data Driven Business Lab  

sep 2020 – jan 2021 

Fontys Hogescholen, Eindhoven 

Diploma behaald 

 

Havo 

sep 2011  -  jun 2017 

Dr. Knippenbergcollege, Helmond  

Diploma behaald 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office 

Microsoft Dynamics NAV 

Power BI 

DAX 

Tableau 

Celonis process mining 

SAP  

SQL 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

 

 

CURSUSSEN EN 
CERTIFICATEN  
 

PL-300 certificering: Power BI Data 

Analyst (2022) 

Power BI Reporting (2022) 

Azure Fundamentals (2022) 

Power BI Advanced (2021) 

Power BI Starter (2021) 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Professional 

Kasparov BI, Breda 

www.kasparov-financials.nl  

aug 2021 – heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te richten 

in Power BI 

• Implementeren en optimaliseren van Power BI bij organisaties 

 

 

Interim Proces en BI Analist  

OK Oliecentrale, Breda 

https://www.ok-oliecentrale.nl  

nov 2021 – heden  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Realisatie en ontwikkeling van management dashboards via Power BI 

o Weekrapportage met de omzet en marge per tankstation afgezet 

tegen de forecast en het budget. Uitgesplitst op productgroep 

niveau 

o Rapportage met de afzet in volumes van diverse brandstofsoorten 

per tankstation 

o Dashboard voor inzicht in voorraadverschillen en derving bij alle 

tankstations 

o Marketing dashboard met een analyse van de verkopen van de OK 

Cafe’s, zodat het consumentengedrag geanalyseerd kan worden 

naar aanleiding van de marketingcampagnes. 

o Marketing dashboards met de resultaten van de acties en promoties 

uit het verleden 

• Sparren met verschillende afdeling over de mogelijkheden met de 

beschikbare data en in kaart brengen van de wensen voor visualisatie 

• Verzorgen van Excel overzichten en inzichten omtrent de ontvangsten, 

voorraden en derving 

• In kaart brengen en optimaliseren van de processen binnen Retail 

http://www.kasparov-financials.nl/
https://www.ok-oliecentrale.nl/


 

 

o Veranderingen aangebracht in het ontvangstproces, ten behoeve 

van een nauwkeuriger en 50% sneller proces. 

• Aanspreekpunt voor tankstations met vragen omtrent de Retailadministratie 

• Systemen: Fuelvision (Microsoft Navision), Power BI, Excel 

 

 

Interim Financieel Medewerker 

Centerparcs, Westerhoven 

https://www.centerparcs.nl  

aug 2021 – nov 2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Debiteurenadministratie 

• Banken boeken 

• Maken en verzenden van facturen 

 

 

Assistent accountant  

ASP, Uden 

www.auditserviceplus.nl 

jul 2019 – jan 2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Controle jaarrekening 

• Controle jaarrekeningposten liquide middelen, debiteuren en crediteuren 

• Uitvoeren lijncontroles 

• Opstellen opdrachtbevestigingen en ‘Letters of representation’ 

• Subsidiecontroles 

 

 

STAGE 
 

Afstudeerstage  

Denteam Group, Best  

www.denteamgroup.nl  

feb 2021  -  jun 2021 

https://www.centerparcs.nl/
http://www.auditserviceplus.nl/
http://www.denteamgroup.nl/


 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren kostprijsberekening 

• Opstellen Excel-model voor berekening kostprijzen 

• Allocatie van kosten over bedrijfsactiviteiten 

• Onderzoeken huidige bezetting en mogelijke verhoging ervan 

 

Minor Data Driven Business Lab  
PSV en Gemeente Eindhoven 

sep 2020  -  jan 2021 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opdracht waarin met behulp van Tableau dashboards en informatiestromen 

zijn gecreëerd. Met ArcGIS software openbare voorzieningen in de gemeente 

Eindhoven visualiseren in Tableau 

• Realiseren van een prototype voor een digital twin van het Philips stadion 

 

 
Stage Assistent accountant  
ASP Uden  

www.auditserviceplus.nl 

feb 2019  -  jun 2019 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Controle jaarrekening 

• Controle jaarrekeningposten liquide middelen, debiteuren en crediteuren 

• Uitvoeren lijncontroles 

• Opstellen opdrachtbevestigingen en ‘Letters of representation’ 

• Subsidiecontroles 

 

 
 

OVERIGE WERKERVARING 
 

Pakketbezorger 

DHL, Helmond 

www.dhlparcel.nl 

http://www.auditserviceplus.nl/
http://www.dhlparcel.nl/


 

 

nov 2018  -  jan 2019  

 

  



 

 

 


