
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARNOUD BROK   
CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Arnoud Brok  

 

Geslacht 

Man  

Geboortedatum 

02 augustus 1998 

 

Woonplaats 

Boxtel (regio Den Bosch) 



 

 

 

 

  

ARNOUD 
BROK 
 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner Finance & 

Control 

Nov 2021 – heden   

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Finance and Control 

jun 2019 – jun 2022 

Avans Hogeschool, Den Bosch 

Diploma behaald 

 

Accountancy 

sep 2016 – jun 2018 

Avans Hogeschool, Den Bosch 

Gevolgd 

 

Financieel management 

sep 2015 –  jun 2016 

Fontys Hogeschool, Eindhoven 

Gevolgd 

 

Havo 

aug 2010 – aug 2015 

Jacob Roelandslyceum, Boxtel 

Diploma behaald  

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office 

Exact Online 

Navision 

 

 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, gemiddeld 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl  

Nov 2022 – heden   

 

 

 

Interim Financieel Medewerker  

PR-Beheer, Breda  

https://ecart.nl/participaties/pr-beheer/ 

Nov 2022 – heden  

 

PR is een leidende dienstverlener in de letselschademarkt. 

Dochtermaatschappijen zijn Nostimos, Radar, Mediathos, Mooyman en MedSec. 

PR Beheer heeft 100 werknemers en een omzet van 10 miljoen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het voeren van verschillende (project)administraties  

• Crediteurenbeheer: inboeken van en controleren van facturen  

• Het verzorgen van betalingen  

• Debiteurenbeheer: facturen versturen, betalingen controleren en 

betalingsherinneringen versturen  

• Bank- en memoriaalboekingen  

• Startnota opstellen en verzenden  

 

 

Financieel Medewerker 

Hosewol accountancy 

www.hosewolaccountancy.nl 

Jun 2016 – jan 2022 

 

Hosewol Accountancy is een fullservice accountantskantoor. Vanuit het kantoor 

te Boxtel ondersteunen en bedienen zij hun cliënten met kwalitatieve 

administratieve en fiscale dienstverlening. 

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


 

 

 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Binnen deze functie verantwoordelijk voor de gehele administratie van 

verschillende kleine zelfstandige ondernemers 

• Ondersteunen bij jaarafsluiting  

• Crediteurenbeheer: inboeken van en controleren van facturen. 

• Debiteurenbeheer: facturen versturen, betalingen controleren en 

betalingsherinneringen versturen 

• Bankboekingen 

• Kasboekingen 

 

 

 
STAGE 
 

Stagiair 

Rabobank 

www.rabobank.nl 

Feb 2022  -  jul 2022  

 

Rabobank is een coöperatieve bank. In Nederland bedienen ze particuliere en 

zakelijke klanten, wereldwijd focussen ze op de food- en agrisector. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Werkzaam op de afdeling Product Control 

• Opzetten van een online omgeving waarin vervolgens alle relevante 

documentatie van de Product Control afdeling is geplaatst   

  

 

Stagiair 

Vion B.V 

www.vionfoodgroup.com  

Sep 2020  -  feb 2021  

 

http://www.rabobank.nl/
http://www.vionfoodgroup.com/


 

 

Vion is een internationale producent van vlees, vleesproducten en plantaardige 

alternatieven, met productielocaties in Nederland, Duitsland en België. Vion 

heeft verkoopondersteunende- en vertegenwoordigingskantoren in zestien 

landen wereldwijd. De organisatie bestaat uit 12281 FTE en heeft een omzet van 

4,6 miljard euro.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Werkzaam op het Shared Service Center van Vion  

• Ondersteunen bij het opstellen van maandrapportages 

• Voorbereidingen voor eindejaar rapportages 

• Automatiseren van de van buitenlandse entiteiten 

 

 

 

Stagiair 

WVDB 

www.hlb-wvdb.nl 

Nov 2018 – apr 2019 

 

WVDB is in 2021 gefuseerd met HLB Van Daal Adviseurs en Accountants. Ze 

fuseerden tot HLB Witlox Van den Boomen: een multidisciplinair accountants- 

en advieskantoor met ruim 600 medewerkers, dat nauw samenwerkt met 

strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Werkzaam op de Controlepraktijk 

• Werkzaamheden rond de verschillende interim- en eindejaar controles.  

Tijdens deze controles lag mijn focus op de bank- en crediteurenpost 

 

http://www.hlb-wvdb.nl/
https://vdb-law.nl/

