
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEREM  

SARIGÜL 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Kerem Sarigül 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

6 juli 1997 

 

Woonplaats 

Bergen op Zoom 



 

 

 

 

  

KEREM SARIGÜL 

OPLEIDINGEN 
 

Bedrijfskunde (BSc) 

2017 - 2021 

Erasmus Universiteit, Rotterdam 

Diploma behaald  

 

VWO 

2010 - 2017 

RSG ’t Rijks, Bergen op Zoom 

Diploma behaald 

 

 

 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, uitstekend  

 

SOFTWARE 
 

Microsoft Office 

SAP 

Excel 

Navision 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional  

Kasparov Power BI B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

sep 2022  –  heden 

 

 

Interim Finance Administrator 

Moooi B.V., Breda 

www.moooi.com/nl 

sep 2022 – heden 

 

Moooi is een Nederlands designbedrijf voor meubels, interieur en verlichting. 
Met zo'n 120 werknemers in dienst is Moooi erin geslaagd zich te laten gelden 
op het wereldtoneel; de unieke producten kunnen worden bezichtigd in de 
brand stores en showrooms in Amsterdam, New York City, Shanghai, London en 
Stockholm. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het assisteren bij de implementatie van de nieuwe software EQili 

• Het assisteren bij de eindejaar controle 

• Het assisteren bij de interim controle 

• Het assisteren bij de kwartaal- en maandafsluitingen 

• Ondersteuning bieden bij verschillende projecten 

• Het opschonen van openstaande posten debiteuren 

• Het doorzetten van wekelijkse betaalbatches 

• Het voorbereiden van betaaladvies lijsten 

• Het valideren en inboeken van inkoopfacturen en credit nota’s  

• Het verwerken van bankmutaties op basis van rekeningafschriften 

• De verwerking van creditcard betalingen en refunds 

• Het voorbereiden van de wekelijkse betaalbatches 

• Het verwerken van reminders en aanmaningen van leveranciers 

 

  

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.moooi.com/nl/


 

 

 

Interim Medewerker Crediteuren 

Hans Anders Retail Group, Gorinchem 

www.hansanders.nl 

apr 2022 – aug 2022 

 

Hans Anders Retail Groep is het moederbedrijf van optiekformules Hans Anders, 
Eyes + more en Direkt Optik. De retailer is al actief in vijf Europese landen: 
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. In totaal telt het bedrijf 724 
winkels met een omzet van 267,6 miljoen euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor de gehele administratie van de 

dochteronderneming ‘’eyes and more’’ in Duitsland en Oostenrijk 

• Valideren en inboeken van inkoopfacturen en credit nota’s 

• Het doorzetten van wekelijkse betaallijsten  

• Het voorzien van betalingsadviezen  

• In behandeling nemen van reminders 

• Het onderhouden van mailbox en workplace in SAP  

• Het onderhouden van contact met collega’s, klanten en leveranciers in 

Duitsland  

 

 

 

Interim Assistent Business Controller 

CarNext, Amsterdam 

www.carnext.com/nl-nl/ 

feb 2022 – mrt 2022 

CarNext is een platform waarop tweedehandsauto's worden verhandeld. Het 
bedrijf is in oktober 2021 overgenomen door de Britse Constellation Automotive 
Group. Bij elkaar verkopen de bedrijven 2,5 miljoen auto’s met een totale waarde 
van meer dan 21 miljard euro. 

 

  

http://www.hansanders.nl/
http://www.carnext.com/nl-nl/


 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ondersteuning van regionale controllers bij bedrijfsanalyses 

• Ondersteuning bij toewijzing van inkoopfacturen aan GL Accounts en 

auto’s 

• Voorbereiding en opschoning databases P&L analyses per auto  

 

 

 

Interim Expert Reporting & Control 

Yara International, Sluiskil 

www.yara.com 

aug 2021 – jan 2022 

 

Yara International is een Noors bedrijf dat onder meer kunstmest vervaardigt op 
6 continenten. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 17.000 werknemers en is 
actief in meer dan 60 landen. De omzet is circa 17 miljard euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Factuurverwerking: het verstrekken, controleren en opvolgen van 

boekingsinstructies aan een SSC 

• Debiteurenadministratie: overboeken en alloceren van binnenkomende 

betalingen  

• Crediteurenadministratie: betaalvoorstellen inzien en goedkeuren 

• Ondersteuning audit: auditors voorzien van journal entries for revenue, 

COGS en inkomende payments 

 

  

http://www.yara.com/


 

 

OVERIGE WERKERVARING  
 

Financial Administrator  

Lamb Weston Meijer, Kruiningen 

www.lambweston.eu/emea 

jul 2020 – jan 2021 

 

Lamb-Weston Meijer is één van de grootste aardappelproducenten ter wereld. 

De omzet is circa 1 miljard euro en wereldwijd zijn er ruim 1.500 medewerkers in 

dienst. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Valideren en inboeken van inkoopfacturen  

• In behandeling nemen van reminders 

• Contact onderhouden met klanten en leveranciers  

 

 

 

Stagiair Bedrijfskunde  

Lamb Weston Meijer, Kruiningen 

sep 2019 – dec 2019 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek naar verbetermogelijkheden voor efficiency en effectiviteit van 

AP processen  

• Afwerken rebates 

• Controleren en goedkeuren van wijzigingen in klant- en leverancier 

gegevens 

• Controleren en goedkeuren van telerscontracten en verrekeningen  

http://www.lambweston.eu/emea

