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MAAGDENBERG 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Mats van den Maagdenberg 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

11 augustus 1998 

 

Woonplaats 

Breda 



 

 

 

 

  

MATS 
VAN DEN MAAGDENBERG 
 
OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

feb 2023 -  heden  

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Finance & Control 

sep 2017 – jan 2023 

Avans Hogeschool, Breda 

Diploma behaald  

 

Studiekeuze oriëntatie 

sep 2015  -  jun 2017 

Avans Hogeschool & Breda University  

 

Havo 

sep 2010 – jun 2015 

KSE Etten-Leur 

Diploma behaald  

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office 

SQL 

AFAS 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

feb 2023 -  heden  

 

 

 

Jr. Consultant 

CPMLive, Breda  

www.cpmlive.nl  

jul 2022  -  jan 2023  

 

CPMLive heeft eigen BI-software ontwikkeld. De software onderscheid zich door 

de forecast en begroting mogelijkheden. CPMLive onderhoud dashboards en 

breidt deze uit naar de wensen van de klant. CPMLive heeft 26 vaste 

medewerkers in dienst met 2,1 miljoen omzet in 2021. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het schrijven van query’s met T-SQL 

• Dashboards maken naar behoefte van de klant 

 

 

 

Recruiter & Crediteurenadministratie 

Bambelo BV, Breda  

www.bambelo.com  

jul 2021  -  feb 2022 

 

Bambelo (toen nog onderdeel van Yonego) heeft verschillende 

vergelijkingswebsites zoals makelaarwijzer.nl en zonnepanelenvergelijker.nl. 

Bambelo heeft 60+ medewerkers in dienst in 2022. 

 

 

 

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.cpmlive.nl/
http://www.bambelo.com/


 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het aannemen van Spaans, Duits, Frans en Italiaans personeel om 

vergelijkingswebsites uit te breiden naar de genoemde landen 

• Het inboeken en nabellen van inkomende facturen in AFAS 

 

 

Adviseur dagelijkse bankzaken  

Rabobank, Breda 

www.rabobank.nl   

sep 2020  -  jan 2021 

 

De Rabobank is een Nederlandse bank en bestaat uit 136 zelfstandige 

coöperaties die allemaal een eigen bankvergunning van de Nederlandsche Bank 

bezitten. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse bankzaken 

• Het aanvragen van bankpassen, het verwerken en inperken van fraude en het 

openen van bankrekeningen 

 

 

 

STAGE 
 

Stagiair 

CPMLive, Breda 

aug 2022  -  jan 2023  

 

CPMLive heeft eigen BI-software ontwikkeld. De software onderscheid zich door 

de forecast en begroting mogelijkheden. CPMLive onderhoud dashboards en 

breidt deze uit naar de wensen van de klant.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek naar uitbreiding van het huidige aanbod aan dashboards met de 

focus op tactische personeelsplanning 

 

http://www.rabobank.nl/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a37426892168ad6JmltdHM9MTY3NTgxNDQwMCZpZ3VpZD0xYzk1ZTQ0My0wNzhhLTZlNmEtMDJlYi1mNmU2MDYwOTZmNzMmaW5zaWQ9NTcxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1c95e443-078a-6e6a-02eb-f6e606096f73&psq=rabobank&u=a1aHR0cHM6Ly9rbGFudGVuc2VydmljZXNwb3QubmwvdGVsZWZvb24ta2xhbnRlbnNlcnZpY2UvYmFua2VuL3JhYm9iYW5rLyM6fjp0ZXh0PURlJTIwUmFib2JhbmslMjBpcyUyMGVlbiUyME5lZGVybGFuZHNlJTIwYmFuaw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a37426892168ad6JmltdHM9MTY3NTgxNDQwMCZpZ3VpZD0xYzk1ZTQ0My0wNzhhLTZlNmEtMDJlYi1mNmU2MDYwOTZmNzMmaW5zaWQ9NTcxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1c95e443-078a-6e6a-02eb-f6e606096f73&psq=rabobank&u=a1aHR0cHM6Ly9rbGFudGVuc2VydmljZXNwb3QubmwvdGVsZWZvb24ta2xhbnRlbnNlcnZpY2UvYmFua2VuL3JhYm9iYW5rLyM6fjp0ZXh0PURlJTIwUmFib2JhbmslMjBpcyUyMGVlbiUyME5lZGVybGFuZHNlJTIwYmFuaw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a37426892168ad6JmltdHM9MTY3NTgxNDQwMCZpZ3VpZD0xYzk1ZTQ0My0wNzhhLTZlNmEtMDJlYi1mNmU2MDYwOTZmNzMmaW5zaWQ9NTcxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1c95e443-078a-6e6a-02eb-f6e606096f73&psq=rabobank&u=a1aHR0cHM6Ly9rbGFudGVuc2VydmljZXNwb3QubmwvdGVsZWZvb24ta2xhbnRlbnNlcnZpY2UvYmFua2VuL3JhYm9iYW5rLyM6fjp0ZXh0PURlJTIwUmFib2JhbmslMjBpcyUyMGVlbiUyME5lZGVybGFuZHNlJTIwYmFuaw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a37426892168ad6JmltdHM9MTY3NTgxNDQwMCZpZ3VpZD0xYzk1ZTQ0My0wNzhhLTZlNmEtMDJlYi1mNmU2MDYwOTZmNzMmaW5zaWQ9NTcxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1c95e443-078a-6e6a-02eb-f6e606096f73&psq=rabobank&u=a1aHR0cHM6Ly9rbGFudGVuc2VydmljZXNwb3QubmwvdGVsZWZvb24ta2xhbnRlbnNlcnZpY2UvYmFua2VuL3JhYm9iYW5rLyM6fjp0ZXh0PURlJTIwUmFib2JhbmslMjBpcyUyMGVlbiUyME5lZGVybGFuZHNlJTIwYmFuaw&ntb=1


 

 

 

 

Stagiair 

Yonego, Breda 

feb 2022  -  jun 2022  

 

Yonego Agency B.V. is een online marketingkantoor en levert volledige 

marketingstrategieën aan B2B en B2C klanten. Yonego Agency B.V. heeft rond 

de 20 medewerkers in dienst met een omzet van ca. een miljoen euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek naar het facturatie- en debiteurenproces binnen Yonego 

• Optimaliseren van de cashflow 

 
 

Stagiair 

Yonego, Breda 

sep 2019  -  jan 2020 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Debiteurenbeheer  

 
 

 
OVERIGE WERKERVARING 
 

Vrijwilliger  

GGD - Goodmood, Breda 

mrt 2021 – mei 2021 

 

GoodMood is een platform van de GGD opgezet voor jongeren. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Uit onderzoek is gebleken dat 2/3e van de jongeren mentale problemen 

ervaren. Tijdens het tot stand komen van het platform ben ik gevraagd om 

(op vrijwilligersbasis) mijn mening en input te geven  



 

 

 

 

 

Assistant teamleider verkoopklaar  

Albert Heijn, Hoeven  

okt 2013  -  aug 2019 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het aannemen en opleiden van vulploegmedewerkers 

• Taken delegeren zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden 

 

 

 


