
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RICK  
VAN BEZOOIJEN 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Rick van Bezooijen 

 

Geslacht 

Man  

Geboortedatum 

9 oktober 1996 

 

Woonplaats 

Roosendaal 



 

 

 

 

  

RICK 
VAN BEZOOIJEN 
 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner Finance & 

Control 

maart 2021  -  heden 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

HBO Finance and Control 

augustus 2015  -  maart 2021  

Avans Hogeschool, Breda  

Diploma behaald 

 

Minor Spaans A2 niveau 

augustus 2019  -  januari 2020 

Fontys Hogeschool, Tilburg 

Certificaat behaald 

 

VWO Atheneum 

augustus 2008  -  juli 2015 

Gertrudiscollege, Roosendaal  

Diploma behaald 

 

 

 

SOFTWARE 
 

Microsoft Office, goed 

IBS, basis 

Exact Online, basis 

Metacom, gemiddeld 

NMBRS, gemiddeld 

Ezora, goed 

SAP, goed 

Twinfield, goed 

Basecone, gevorderd 

BCT Capture Center, gevorderd 

 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed  

Duits, basis 

Spaans, gemiddeld 

 

CURSUSSEN EN 
CERTIFICATEN  
 

Lean Yellow Belt - 2022 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl  

februari 2021  -  heden  

 

Interim Junior controller 

Tilaa, ’s-Hertogenbosch 

https://www.tilaa.com/nl/  

november 2022 – maart 2023  

 

Tilaa maakt cloudhosting toegankelijk, eerlijk en betrouwbaar voor 

ondernemend Nederland. Tilaa heeft een omzet van 2,8 miljoen euro en er 

werken 25 medewerkers.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Bankboekingen 

• Wekelijkse betalingsrun opstellen 

• Crediteurenadministratie 

• Financiële administratie (bijhouden en corrigeren) 

• Budget opstellen in samenwerking met de CEO 

• Meedenken bij integratie nieuw facturatie systeem (Chargebee) 

• Btw-aangifte 

• Salarisrun voorbereiden/uitbetalen 

• Salescommissie opzetten en administreren 

• Tussenrekeningen bijhouden en corrigeren 

• Werkkostenregeling berekenen 

• Overdracht werkzaamheden 

• Diverse ad hoc werkzaamheden 

 

  

 

 

  

http://www.kasparov-financials.nl/
https://www.tilaa.com/nl/


 

 

 

 

 

Interim Assistent controller 

Convenience Concept, Son 

https://www.convenienceconcept.nl/  

oktober 2022  -  oktober 2022  

 

Convenience Concept is een soft-franchise retailformulehuis in de tabaks- en 

gemakssector waar de formules CIGO, Tobacconist en Smaakgilde Compleet 

zijn ondergebracht. Samen betreft dit ruim 240 locaties met een landelijke 

dekking. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Berekening te ontvangen bonussen vanuit verschillende leveranciers 2022 

(Q1 en Q2) 

• Berekening uit te keren bonussen aan verschillende winkels 2022 (Q1 en 

Q2) 

 

 

Interim Financieel Medewerker 

Lekkerland, Son 

https://www.lekkerland.nl/  

april 2022  -  september 2022  

 

Lekkerland is de specialist voor on-the-go consumptie. Wij zijn uw full-service 

dienstverlener en wij doen er alles aan om u succesvoller te laten ondernemen. 

Daarom gaat onze volledige aandacht naar de behoeften van onze klanten en 

van hun eindconsument. Lekkerland heeft een geschatte omzet van 2,5 miljard 

euro en er werken 750 medewerkers binnen de organisatie.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Bankboekingen. 

• Dagelijkse betalingen klaarzetten 

• Handmatige betalingen klaarzetten en invoeren 

• Grootboekrekeningen onderhouden 

https://www.convenienceconcept.nl/
https://www.lekkerland.nl/


 

 

• Controle op aanmaak nieuwe crediteuren 

• Overdracht werkzaamheden 

• Diverse ad hoc werkzaamheden 

 

 

 

 

Interim Assistent controller 

Convenience Concept, Son 

https://www.convenienceconcept.nl/  

februari 2022  -  maart 2022  

 

Convenience Concept is een soft-franchise retailformulehuis in de tabaks- en 

gemakssector waar de formules CIGO, Tobacconist en Smaakgilde Compleet 

zijn ondergebracht. Samen betreft dit ruim 240 locaties met een landelijke 

dekking. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Berekening te ontvangen bonussen van de verschillende leveranciers 2021 

• Berekening uit te keren bonussen aan de verschillende winkels 2021 

• Prognose te ontvangen en uit te keren bonussen 2022 

 

 

Interim Financieel Medewerker 

AsfaltNu, Culemborg 

www.asfaltnu.nl 

februari 2021  -  januari 2022 

 

Heijmans en BAM hebben per 31 december 2020 hun asfaltcentrales 

samengevoegd tot het nieuwe bedrijf AsfaltNu. AsfaltNu werkt niet alleen voor 

Heijmans en BAM, maar bedient ook derden in de asfaltmarkt.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Crediteurenbeheer 

• Verwerken mails betreffende herinneringen, aanmaningen en 

incassobureaus 

https://www.convenienceconcept.nl/
http://www.asfaltnu.nl/


 

 

• Ondersteuning opstellen geconsolideerde balans 

• Overdracht werkzaamheden 

• Diverse ad hoc werkzaamheden 

 

 

 

STAGE 
 

Afstudeerproject 

Huysmans Magazijnstellingen B.V., Tilburg 

www.huysmansmagazijnstellingen.nl    

november 2020  -  februari 2021 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Kostprijs- en margeberekening 

• Verzorgen strategische analyses 

 

 

Afstudeerproject  

Alwel, Roosendaal  

www.alwel.nl   

april 2020  -  november 2020  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opdracht 1: Het opzetten van een management control framework 

• Opdracht 2: Implementatie nieuwe audit-methodiek (SPROA) 

 

Stage 

Bosch Power Tools B.V., Breda 

www.bosch.nl  

oktober 2018  -  januari 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Crediteurenadministratie 

• Herinrichting data 

• Voorraadadministratie 

http://www.huysmansmagazijnstellingen.nl/
http://www.alwel.nl/
http://www.bosch.nl/


 

 

• Diverse ad hoc werkzaamheden 

 

 
OVERIGE WERKERVARING 
 

Medewerker 

City Bioscoop, Roosendaal  

www.c-cinema.nl  

juni 2014  -  augustus 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Bardienst 

• Schoonmaker 

• Ticketverkoop 

 

 

 

 

http://www.c-cinema.nl/

