
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LINA HU CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Lina Hu 

 

Geslacht 

Vrouw 

Geboortedatum 

1 maart 1990 

 

Woonplaats 

Waddinxveen 



 

 

 

 

  LINA HU
 

OPLEIDINGEN 
 

BI Academy 

sept 2022  -  heden 

Kasparov BI  Breda 

 

Data & Analytics met Python 

nov 2021  -  heden 

WINC Academy 

Verwachte afronding: 10-2022 

 

Master Accounting & Control 

2012 - 2013 

Erasmus Universiteit, Rotterdam 

Diploma behaald 

 

Bachelor Bedrijfskunde 

2008 - 2012 

Erasmus Universiteit, Rotterdam 

Diploma behaald 

 

 
CERTIFICERINGEN 
 

PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst 

 

 

 

 

 
SOFTWARE 
 

Word 

Excel 

Power Point 

SAP Business Warehouse 

Python 

Power BI 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal 

Engels, uitstekend 

 

 
 

 

 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim BI Specialist 

Kasparov BI, Breda 

www.kasparov-financials.nl 

sept 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 

• Extraheren, transformeren en laden van gegevens middels datastromen 

binnen organisaties 

 

 

Interim Power BI Specialist 

Equipe Zorgbedrijven  

www.equipezorgbedrijven.nl  

sep 2022 – heden 

Equipe Zorgbedrijven bestaat uit 8 supergespecialiseerde klinieken. Ze bieden 

kwalitatief hoogstaande zorg met oog voor de wensen van patiënten. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van een strategisch managementdashboard in Power BI. Denk 

hierbij aan een dashboard dat inzicht geeft in de belangrijkste KPI’s van de 

organisatie. 

• Opzetten van een tactisch plan dashboard in Power BI dat inzicht geeft in de 

inzet van schaarse capaciteit. Dit met als doel om de schaarse capaciteit per 

locatie optimaal in te kunnen zetten. 

• Informatiebehoefte afstemmen met de Manager BI & Business Control en 

tussentijdse afstemming over de voortgang van het project 

• Systemen: Power BI, Excel 

 

 

 

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


 

 

WINC Academy 

www.wincacademy.nl  

nov 2021  –  heden 

 

Aan de WINC Academy is Lina gestart met een omscholingstraject naar Data Analist. 

Ze volgt de richting Data & Analytics met Python. Tevens in deze periode de Microsoft 

certificering “PL 300 Power BI Data Analyst’ behaald. 

 

Inhoud opleiding 

• Programmeren en data analyseren met Python 

• Data verzamelen en opschonen 

• Data groeperen en analyseren 

• Data visualiseren en rapporteren 

• Data analyse icm machine learning 

• Data analytics tools: Google Colab, Numpy, Matplotlib 

 

 

 

Lead Business Finance Analyst 

LyondellBasell, Rotterdam  

www.lyondellbasell.com  

mrt 2017 – okt 2021  

 

LyondellBasell maakt gebruik van de nieuwste technologie voor 

uitstootbeheersing, geluidsdemping, waterbehandeling en totaal afvalbeheer. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor de business unit Polypropylene Compounds (PPC) 

Europa met een jaarlijks EBITDA resultaat van +- € 90 miljoen.  

• Volledige P&L analyse (volume, marge en vaste kosten) vs. forecast en 

budget.  

• Analyses omtrent drijfveren volume verschillen, marge optimalisatie en vaste 

kosten fluctuaties.  

• Opstellen van de maandelijkse rolling forecast gebaseerd op de business 

drijfveren  

• Reviewen van CAPEX voorstellen, valideren van verwachte opbrengst en 

kosten stromen 

http://www.wincacademy.nl/
http://www.lyondellbasell.com/


 

 

• Opstellen van het jaarlijkse budget en lange termijn business plan 

• Maandelijkse presentatie aan EU management en hoofdkantoor.  

• Mede-organisator Global care day 2019 

 

 

 

Pricing Analyst 

Eastman Chemical, Rotterdam  

www.eastman.com  

jan 2015 – feb 2017  

 

Eastman produceert en verkoopt chemicaliën, vezels en kunststoffen. Het bedrijf 

levert coatings, kleefstoffen en speciale kunststoffen, is een belangrijke 

leverancier van celluloseacetaatvezels en produceert copolyesters voor 

verpakkingen 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Productanalyses omtrent kosten en marges voor de twee Business Units 

• Opstellen van prijsquotes in samenwerking met Sales 

 

 
 

Auditor 

Deloitte, Rotterdam  

www.deloitte.com           

jan 2014 – dec 2014  

 

Deloitte is een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op 

het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering en 

financiële advisering. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Controleren en beoordelen van de jaarrekening van diverse multinationals en 

zorgen dat deze aan alle wettelijke eisen voldoet 

 

http://www.eastman.com/
http://www.deloitte.com/

