CV Melvin Voets
Een breed georiënteerde, leergierige en ambitieuze business innovator die gespecialiseerd is in ondersteuning en procesverbetering
van financieel-administratieve processen.
Door mijn ervaring in uiteenlopende branches en verschillende functies, heb ik een breed referentiekader ontwikkeld waar ik uit
kan putten om vernieuwing binnen een organisatie te brengen. Ik heb een solide basis in de financiële administratie met ervaring
in verschillende organisaties en systemen. Daarnaast leer ik snel en ben ik breed inzetbaar: van het boeken van inkoopfacturen
en factureren aan klanten tot het maken van uitgebreide analyses en het ontwikkelen van low-code bedrijfsapplicaties. Met mij
kun je vele kanten op!
Dus, ben je op zoek naar een betrokken en proactieve tijdelijke kracht? Dan hoor ik graag van je!
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Tilburg
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Werkervaring

2019-06 – heden Footprint professional services, Business Process Analyst
 Uitvoeren van junior-interim accounting opdrachten (met een verbeteringsopdracht);
 Analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, zoals:
o Implementatie van Zoho CRM;
o Ontwikkeling bedrijfsapplicatie t.b.v. interim-beschikbaarheid;
 Deelnemen aan interne projecten, zoals:
o Implementatie MS Power BI;
 Onderzoeken nieuwe ontwikkelingen, zoals:
o Low-code applicatieontwikkeling;
o Robotic Process Automation (RPA).

2020-02 – heden ABO Beveiliging B.V., Facturatie Specialist a.i.
 Facturatie aan klanten;
 Boeken van inkoopfacturen en bank.

2019-11 – 2020-05 Prosolic B.V., Zoho Developer a.i.
 Analyse en optimalisatie van bedrijfsprocessen;
 Ontwikkelen low-code bedrijfsapplicaties met Zoho Creator;
 Implementaties van Zoho CRM en ander Zoho-applicaties;
 Diverse Marcom-werkzaamheden (schrijven blogs en posts, grafisch design)

2020-02 – 2020-03 KTBA Netherlands B.V., Financieel Medewerker a.i.
 Debiteuren- en crediteurenbeheer;
 Bankadministratie.

2019-11 – 2020-01 Design Solutions B.V., Medewerker Orderverwerking a.i.
 Binnengekomen orders controleren op juistheid en verwerken in het boekhoudpakket en het CRM-systeem;
 Benodigde zaken inkopen bij leverancier d.m.v. het systeem van de leverancier of via e-mail;
 Orderbevestigingen, benodigde documenten en facturen aan klanten versturen;




Uitleveringen en levertijden controleren en gepaste actie ondernemen;
Schakelen met planning-afdeling om consultancy of trainingen in te plannen.

2018-12 – 2019-06 Footprint professional services, Business Process Analyst Trainee
 Ontwikkeling nieuwe dienst ‘Footprint Business Flow’;
 Ontwikkeling low-code applicaties met Zoho Creator;
 Marketing-werkzaamheden (bedrijfsblog, social media, website, animatievideo’s).
2018-03 – 2018-12 Footprint professional services, Junior Accounting Professional
 Interim-opdracht crediteurenadministratie;
 Marketing-werkzaamheden (bedrijfsblog, flyer-ontwerp, social media, website, animatievideo’s).

2018-05 – 2019-02 Groene Cijfers, Junior Accounting Professional a.i.
 Beheren en bijwerken van crediteurenadministratie:
o Bankverwerking;
o Verwerking van inkoopfacturen;
o Mailboxverwerking (t.b.v. digitale facturen).
2017-07 – 2018-09 Coolblue, medewerker bezorging
2017-08 – 2018-01 Össur Europe, Market Intelligence Analyst Intern
 Ontwikkelen forecasting-model orthopedische markt in Excel;
 Uitvoeren marktanalyse potentiële afzetmarkt;
 Kwantificeren data uit onderzoeksrapporten en -artikelen;
 Nieuwsartikelen verzamelen en delen via MI-portal;
 Database aanleggen van key opinion leaders.
2015-05 – 2017-07 Riddershof, keukenassistent
2011-07 – 2014-12 Kickboksland.nl, eigenaar

2010-07 – 2011-03 Accountantskantoor De Vries & Partners, aankomend assistent accountant
 Dossiervorming;
 Controleren grootboekrekeningen;
 Ondersteunen bij opstellen jaarrekeningen.
2009-09 – 2010-07 Administratie- en adviesbureau Ad van den Besselaar, administratief medewerker
 Verwerken van verschillende bedrijfsadministraties;
 Opstellen jaarrekeningen.
2009-06 – 2016-10 Schouwenaar Tankstation Exploitatie B.V., servicemedewerker

2008-08 – 2009-05 Koninklijke Landmacht, soldaat
2007-09 – 2008-08 Schouwenaar Tankstation Exploitatie B.V., servicemedewerker

2008-1 – 2008-06 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, stagiair financiële administratie
 Ondersteunen financieel-administratieve afdeling;
2005-09 – 2007-09 TEM Nederland B.V., servicemedewerker
2003-07 –2004-12 Echte bakker Jan Swaanen & Zn., leerling brood- en banketbakker

Systemen
Boekhoudpakketten
 Afas (Profit + Online)
 FIS2000
 Exact Globe
 Muis Software
 Multivers
 Navision
 Snelstart
 Yuki

CRM-systemen
 Salesforce
 Zoho CRM
Low-code platformen
 Zoho Creator – Certified Associate Developer
Overig






Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Teams)
Zoho One platform
Wordpress
Adobe Indesign
Powtoon

Opleidingen
2015 – 2019 Business Innovation – HBO, Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch
Business Innovators creëren op systematische wijze duurzame waarde d.m.v. innovatie. Een Business Innovator onderzoekt
ingewikkelde (organisatie) vraagstukken, ontwikkelt duurzame oplossingen en brengt die tot leven in vernieuwende concepten.
2005 – 2008 Administrateur MBO-4, ROC, Tilburg
Opleiding waarin de meest voorkomende onderdelen van een bedrijfsadministratie behandeld worden, zoals het verwerken van de
debiteuren- en crediteuren administratie en de bijbehorende dagboeken inkoop, verkoop, kas, bank en memoriaal.
2003 – 2005 Brood- & banketbakker MBO-2, Baronie College, Breda
1999 – 2003 VMBO Theoretische Leerweg, Midden-Brabant College, Tilburg

Cursussen
2019-11
2019-05

2018-03 / 2018-05
2017-05
2017-05
2016-11 / 2016-12
2016-07
2016-03 / 2016-05
2016-02 / 2016-06

Zoho Creator training, Londen (Zoho)
2-daagse training over Zoho Creator waarmee (op basis van low-code) maatwerk bedrijfsapplicaties
ontwikkeld kunnen worden. Ideaal om bedrijfsprocessen te optimaliseren en innovatie te versnellen.
Zoho CRM for administrator, Amsterdam (Zoho)
3-daagse training over Zoho CRM waarbij onder andere geleerd wordt om het pakket in te stellen, te
implementeren, verkoopprocessen te automatiseren, gebruikers te beheren en klantgegevens te
beveiligen.
Justice, Harvard University (Edx.org), Online cursus over rechtvaardigheid en ethiek
Intermediate Python for Data Science, Datacamp (Datacamp.com)
Introduction to Python, Datacamp (Datacamp.com)
Greening the economy: lessons from Scandinavia, Lund University (Coursera.org)
Online digitale marketing-training, Google digitale werkplaats (online)
Introduction to philosophy, The University of Edinburgh (Coursera.org)
TEC-Zuid, Eindhoven

