CV Carli Vermeer
Mijn eerste stappen als accountancy professional zijn gemaakt. Mijn eerste jaar van de opleiding Associatie Degree Accountancy
aan de Avans Academie in ’s-Hertogenbosch heb ik afgerond. Twee jaar geleden ben ik begonnen bij Footprint. Hier kon ik extra
ervaring op doen binnen het financiële vakgebied. Footprint was voor mij de ideale mogelijkheid. Het bedrijf geeft mij de kans om
het vak niet alleen vanuit de boeken, maar ook vanuit het bedrijfsleven te leren.
Zelf heb ik een sociale en gedreven persoonlijkheid waardoor ik open sta voor nieuwe uitdagingen. Door mezelf in stappen te
verbeteren hoop ik dat ik zo bij toekomstige bedrijven mijn afdruk kan achterlaten.

Persoonlijke gegevens
Naam:
Woonplaats:
Email adres:
Geslacht:

Carli Vermeer
Schijndel
carli@footprint-services.nl
Vrouw

Werkervaring

08-2018 – heden Footprint, Accounting Professional
Taken en verantwoordelijkheden:
▪ Beheren en bijwerken van administraties. Taken hierin zijn bankverwerking, inkomende facturen verwerking en
facturatie
▪ Interne facturatie
▪ Urencontroles
▪ Verwerken salarismutties en actueel houden HR-dossiers
▪ Opstellen arbeidscontracten
▪ Uitvoeren controles debiteuren en crediteuren

02-2020 – 04-2020 BGH Accountants & Adviseurs, stagiair
Taken en verantwoordelijkheden:
▪ Verwerking van administraties
▪ Berekenen en uitvoeren van aangiftes
▪ Voorbereiding jaarrekeningen

03-2019 – 10-2019 Het IJS Café, Schijndel
Taken en verantwoordelijkheden:
▪ Verkopen van ijs, bonbons etc. (werken met kassa)
▪ Maken van ijs

12-2016 – 02-2019 ´t Pakhuyzz proeven & feesten, Bediening
Taken en verantwoordelijkheden:
▪ Bediening (restaurant en feesten)
▪ Afrekenen
▪ Begeleiden van nieuwe collega’s

2016 Bloemboetiek de Koning, Bloemist
Taken en verantwoordelijkheden:
▪ Verkoop van boeketten en bloemstukken
▪ Samenstellen bloemboeketten
▪ Afrekenen
▪ Bezorgservice

Systemen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Office (Word, Excel, PowerPoint)
Microsoft Teams
Yuki
Exact online
Unit4
Fiscaal Gemak
Basecone
Twinfield
Nmbrs

Opleidingen
2019-Heden
2018-Jan 2019
2013-2018
2018

Avans Accademie ‘s-Hertogenbosch, AD Accountancy
Avans Hogescholen ‘s-Hertogenbosch, Finance & Control en Accountancy
Elde College, Schijndel, HAVO, diploma behaald
Profielwerkstuk HAVO, schrijven ondernemingsplan, Avans Hogescholen, ’s-Hertogenbosch

