
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARK 
SCHOP 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Mark Schop 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

09-01-1994 

 

Woonplaats 

Papendrecht 



 

 

 

  MARK 
SCHOP 
 
OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner  

Finance & Control 

Jul 2022  -  heden 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Pre-master Strategisch management 

Sep 2020 – Jan 2021 

Tilburg University 

Gevolgd 

 

Hbo Bedrijfseconomie 

2014 - 2020 

Hogeschool Rotterdam 

Diploma behaald  

 

Havo 

2010 - 2012 

Willem de Zwijger college 

Diploma behaald  

 

Vmbo theoretische leerweg 

Willem de Zwijger college 

Diploma behaald  

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office 

Kraan Bouwcomputing 

Exact Online 

Microsoft Dynamics AX 

Veson IMOS Platform 

SAP 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

Maderijn, basis 

 

 

CERTIFICATEN 
 

B-VCA Certificaat 

Behaald 2022 

 

HSK1 Mandarijn 

Behaald april 2021, Score: 200/200 

 

Microsoft Office Specialist voor Excel 

2013 

 

Microsoft Office Specialist voor Word 

2013 

 

Microsoft Office Expert voor Excel 

2016  

 
 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl  

Jul 2022 - heden  

 

 

Interim Financial Accountant          

https://www.abrandnewday.nl/ 

A Brand New Day, Breda  

Dec 2022 – heden  

 

A Brand New Day is een 100% onafhankelijke spirits-company. Vanuit een eigen 

visie richten zij zich volledig op de marketing en verkoop van internationale 

topmerken op de Nederlandse drankenmarkt.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Grootboekcorrecties  

• Boeken van banktransacties 

• Inboeken facturen 

• Opschonen tussenrekeningen 

• Voorbereiden BTW-aangifte 

• Voorbereiden ICP-aangifte 

 

 

Interim Accounting Administrator  

www.vroon.nl  

Vroon B.V. te Breda 

Jul 2022 – nov 2022 

 

Vroon is een internationale rederij met een eigen vloot van 120 schepen, welke 

zich richten op transport en offshore support. De organisatie heeft meer dan 

2000 medewerkers.  

 

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


 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verzorgen en voeren van (project)administraties voor schepen 

• Bijdragen aan een succesvol verloop van de maandafsluiting  

• Grootboekcorrecties  

• Boeken van banktransacties 

• Toestaan van bankkosten  

• Boeking reis gerelateerde crediteuren  

• Boeken en verzenden van reis gerelateerde debiteuren  

• Openstaande AR-lijsten maken  

• Contact opnemen met expediteurs en leveranciers 

 

 

 

 

Marine surveyor 

Dutchinspect 

www.dutchinspect.net 

Jan 2022 – jun 2022  

 

DutchInspect BV is een inspectiebedrijf met meer dan 25 jaar wereldwijde 

ervaring in vele disciplines; veelal gerelateerd aan grondstoffen (in bulk of 

verpakt); de behandeling, het transport en de bepaling van kwaliteit en 

kwantiteit. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Algemene toezicht op beladen en/of lossen van zee- en 

Binnenvaartschepen 

• Zorgen dat juiste partijen uit zeeschepen worden geselecteerd door 

Stuwadoor 

• Afstemmen beladen binnenvaartschepen met schippers 

• Inspectie en monstername van (bulk)goederen 

• Vaststellen geladen/geloste hoeveelheden d.m.v. ijkopnames 

• Communicatie met klanten en/of derden m.b.t. updates van het laden 

losproces 

 

 

http://www.dutchinspect.net/


 

 

STAGE 
 

Hbo-afstudeerstage 

MAAT 

www.maat4pl.nl    

Sep 2019 – mei 2020  

 

MAAT is een allround logistiek dienstverlener uit Zuid-Holland. Met expectioneel 

transport en contractvervoer, dienstverlening rondom interne 

transportmiddelen en bedrijfsauto’s, warehousing en een concept voor 

truckparking.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Bij de divisie logistiek een audit uitgevoerd over het warehouseproces 

• Procesoptimalisatie uitgevoerd en een adviesrapport geschreven over het 

businessmodel van de organisatie 

  

 

 
Hbo-meeloopstage 

VORM Bouw B.V. 

www.vorm.nl 

Feb 2017 – jul 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opstellen jaarrekeningen 

• Genereren gegevens managementrapportages 

• Bijhouden bankstanden 

• Inboeken bankstukken 

• Verwerker aanmaningen 

 

 

  

http://www.maat4pl.nl/
http://www.vorm.nl/


 

 

OVERIGE WERKERVARING 
 

Eigenaar webshop Qualityspreadsheets  

Aug 2022 - heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verkopen van zelf ontworpen spreadsheets voor Microsoft Excel en Google 

Sheets (650+ verkopen) 

 

 

 

Bestuurslid international students club 

Northern State University 

www.northern.edu   

2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Organiseren van excursies en activiteiten. Tijdens excursies rol van ‘student 

leader’ vervuld 

 

 

Junior consultant 

Hogeschool Rotterdam 

www.hogeschoolrotterdam.nl  

2016 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Tijdens het extern project ‘Business Station’ van de hbo-opleiding als junior 

consultant een afgestudeerde kunstenaar van de Willem de Kooning 

Academie begeleidt op het gebied van administratie, belasting en marketing 

 

 

 
 

  

http://www.northern.edu/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/


 

 

Productiemedewerker 

Optilox B.V.  

www.optilox.com 

Apr 2014 – aug 2014 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Produceren van sleutelkluizen en verzendklaar maken van goederen  

 

 

 

 

http://www.optilox.com/

