
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RICKY 
ZANDVLIET  

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Ricky Zandvliet  

 

Geslacht 

Man  

Geboortedatum 

7 januari 1998 

 

Woonplaats 

Etten-Leur 



 

 

 

 

  

RICKY ZANDVLIET
 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

aug 2022 -   

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Finance & Control 

2018 - 2022 

Avans Hogeschool, Breda 

Diploma behaald 

 

HAVO 

2015 – 2016  

KSE, Etten-Leur  

Diploma behaald 

 

MAVO  

KSE, Etten-Leur 

2011 - 2015 

 

 

 

 

SOFTWARE 
 

Excel 

Power BI 

Microsoft Office   

Business Central 

 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, redelijk  

 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

aug 2022 -  heden  

 

 

 

Interim Finance Assistant  

Liqal, Breda  

www.liqal.com 

aug 2022 – heden  

 

LIQAL is in 2014 opgericht en is gespecialiseerd in kleinschalige vloeibaar 

aardgas (LNG) en waterstoftechnologieën, aangevuld met LIQAL's eigen 

software. Ze bieden turnkey projectoplossingen die zij ontwerpen, leveren, 

onderhouden en technisch exploiteren. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ondersteunen diverse rapportages omtrent de maandafsluiting 

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Opstellen verkoopfacturen  

• Verwerken facturen  

• Organiseren voorraadtellingen  

• Verwerken bankafschriften  

 
 

STAGE 
 

Afstudeerstagiair  

HDD Group, Waalwijk  

www.hddgroup.com 

feb 2022 – juni 2022  

 

 

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.liqal.com/
http://www.hddgroup.com/


 

 

HDD GROUP levert motiverende fitnessconcepten aan fitnessondernemers, 

zodat zij succesvol zijn op het gebied van group fitness, indoor cycling, 

functional training en personal training. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Adviesrapport schrijven omtrent het inkoopproces  

 

 

Onderzoeksstagiair  

Aalberts Surface Technologies, Eindhoven 

www.aalberts-st.com 

sep 2020 – jan 2021 

 

Aalberts surface technologies is wereldwijd de toonaangevende dienstverlener 

op het gebied van oppervlaktetechnologie voor het verbeteren van materiaal in 

termen van coatings en andere oppervlaktetechnologieën zoals 

warmtebehandeling voor regionale en wereldwijde klanten. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Vraagstuk behandelen omtrent het opstellen van nacalculatie 

• Producten: adviesbeleid, kostprijsberekening en nacalculatiemethodiek  

 

 

 

Accounting stagiaire 

Thetford, Etten-Leur 

www.thetford-europe.com 

sep 2020 – jan 2021 

 

Thetford is wereldwijd de marktleider in mobiele sanitaire systemen, koelkasten, 

kookapparatuur en toiletadditieven.  

 

 

 

file://///kasparov/Algemeen/Interim/CVs%20Interim%20Financials/Surface%20technologies%20|%20Heat%20and%20surface%20treatments%20|%20Aalberts%20ST%20(aalberts-st.com)
https://www.thetford-europe.com/lu/nl/nieuw-thetford-europees-distributiecentrum-etten-leur


 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ondersteunen bij het opstellen van de maandrapportage  

• Banken boeken 

• Facturen controleren en boeken 

• Mailbox bijhouden  

 

 
OVERIGE WERKERVARING 
 

Bezorger 

Sparerib expres, Hoeven 

www.spareribexpress.com  

okt 2020 - heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Bezorgen van bestellingen aan klanten 

 

 

Diverse functies  

C-cinema, Etten-Leur 

www.c-cinema.nl 

 

Manager  

jan 2016 - jan 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Dagelijkse leiding over de bioscoop 

• BHV en Sociale hygiëne cursus afgerond 

 

Team leider  

jan 2015 - jan 2016 

 

https://www.spareribexpress.com/
https://www.c-cinema.nl/bioscoop/etten-leur/


 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Aansturen van 5 tot 10 medewerkers met hulp van de manager 

 

Service medewerker   

jan 2014 - jan 2015 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Operationeel ondersteunen op de werkvloer 

 

 


