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Curriculum vitae 

 
Persoonlijke gegevens: 

Randy Deckers 

Woonplaats: Uden 

Leeftijd: 47 jaar 

Telefoon: 06-30808994 

Email: info@deckersinterim.nl 

Url linkedIn: https://nl.linkedin.com/in/randydeckers 

 

 

Profielschets: 

Ik ben een betrokken finance professional met ruime ervaring, voornamelijk opgedaan bij 

grotere organisaties, waar ik me alle facetten van de administratie eigen heb gemaakt. Ik ben 

resultaatgericht en heb veel verantwoordelijkheidsgevoel, sta dicht bij de activiteiten van de 

organisatie en voeg de meeste waarde toe bij het optimaliseren van de administratieve 

bedrijfsvoering en processen. 

 

Werkervaring: 

Dec 2020 – Heden Interim Financial Professional 

Deckers Interim, Uden 

• Interim manager accounting / Tijdelijke ondersteuning financiële administratie 

• Change management, systeem-implementaties en procesoptimalisaties 

 

Nov 2019 – Oct 2020 Finance Operation Manager 

Super Micro Computer B.V., ‘s-Hertogenbosch (onderdeel Supermicro: NASDAQ; 

rapportage US GAAP) 

• Leiding geven aan en coachen van een administratie team bestaande uit crediteuren-, 

debiteuren- en order entry afdeling 

• Verzorgen van de financiële maandrapportage 

• Opstellen cash-flow forecast 

• Opstellen en controleren balansspecificaties 

• Verantwoordelijk voor de periodieke telling fysieke vaste activa 

• Onderhouden van de administratieve organisatie 

• Operationeel ondersteunen van debiteurenbeheer; factureren, aanmanen, verwerken 

debiteurenontvangsten en controleren credit nota’s 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project voor de implementatie voor het 

digitaal goedkeuren van inkoopfacturen 

 

Sep 2017 – Oct 2019 Manager Accounting a.i. 

Nutricia Cuijk B.V., Cuijk (onderdeel Groupe Danone; Euronext; rapportage IFRS) 

• Leiding geven aan en coachen van medewerkers grootboek-, crediteuren- en 

debiteurenadministratie 

• Plannen, coördineren en opstellen financiële maandrapportage en jaarrapportage 

• Opstellen en controleren balansspecificaties 

• Systeembeheerder inkoop- en factuurverwerkingssoftware (ISP) 

• Onderhouden van de administratieve organisatie en interne controle van de accounting 

afdeling en begeleiden bijbehorende audits 
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Feb 2017 – Aug 2017 Financial Analyst a.i. 

Molex Interconnect Gmbh, Eindhoven (onderdeel Koch Industries; rapportage US GAAP) 

• Verzorgen financiële maandrapportage en analyse van de cijfers van Molex 

Interconnect Gmbh 

• Verzamelen, analyseren en samenvatten van (financiële) informatie en opstellen van 

rapporten 

• Opstellen kwartaalrapportages van de vennootschapsbelasting 

• Controleren van de netting (Intercompany betalingen) 

 

Sep 2016 – Jan 2017 Manager Accounting a.i. 

Nutricia Cuijk B.V., Cuijk (onderdeel Groupe Danone; Euronext; rapportage IFRS) 

• Leiding geven aan en coachen van medewerkers grootboek-, crediteuren- en 

debiteurenadministratie 

• Plannen, coördineren en opstellen financiële maandrapportage en jaarrapportage 

• Onderhouden van de administratieve organisatie en interne controle van de accounting 

afdeling en begeleiden bijbehorende audits 

 

Aug 2003 - Feb 2016 Accounting Manager (2008-‘16) en GL&AP Supervisor (2003-‘07) 

HERE Global B.V., Veldhoven (onderdeel van NOKIA; HEL; rapportage IFRS (voorheen 

NAVTEQ; NYSE; rapportage US GAAP) 

• Leiding geven aan en coachen van medewerkers grootboek-, crediteuren- en 

salarisadministratie (Accounting Manager) 

• Verzorgen financiële maandrapportage, analyse en toelichting op de cijfers van HERE 

Global B.V., alsook het opstellen cash-flow rapportage 

• Controleren en goedkeuren leverancierscontracten HERE Global B.V. 

• Documenteren en berekenen kostendeclaraties en begeleiden audits voor Europese en 

Nederlandse R&D subsidie projecten 

• Opzetten van Shared Service Center en leiding geven aan en coachen van 

medewerkers Shared Service Center ten behoeve van de crediteurenadministratie voor 

de verwerking van facturen voor 14 landen (GL&AP Supervisor) 

• Verzorgen BTW aangiftes en voorbereiden VPB aangiftes 

• Lid van projectteam voor het opzetten van een Internal Control Framework (AO/IC). 

In dit project zijn alle processen en procedures doorgelicht en waar nodig aangepast 

• Deelgenomen aan diverse automatiseringsprojecten, zoals; implementeren van de 

vaste activa module; inrichten en implementeren van de kostendeclaratie module; met 

de inkoopafdeling inrichten van de inkoopaanvraag module; implementeren van OCR 

systeem voor het herkennen, verwerken en digitaal opslaan van inkoopfacturen en 

implementeren van het digitaal goedkeuringsproces voor inkoopfacturen 

• Stroomlijnen van diverse processen, zoals onder andere; het gehele factuur- en 

kostendeclaratie verwerkingsproces; financiële maandafsluitingsproces; subsidie 

projectregistratie, kostendeclaratie en urenregistratie proces 

 

Sep 2002 – Jul 2003 Bedrijfseconomisch Accountmanager 

Catharina ziekenhuis, Eindhoven 

• Aanspreekpunt van 13 (medische) functiegroepen bij het opzetten van de jaarlijkse 

begroting en analyseren van de financiële, personele- en productie resultaten 

• Berekenen kostprijzen ten behoeve van DBC (Diagnose Behandel Combinatie) 
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Aug 2001 – Aug 2002 Financial Analyst 

Nutreco Nederland BV, Boxmeer (onderdeel Nutreco; Euronext; rapportage IFRS) 

• Uitvoeren van back-office activiteiten t.b.v. treasury afdeling, zoals; het controleren en 

autoriseren van valuta transacties; onderhouden van contacten met de 

werkmaatschappijen wereldwijd met betrekking tot afgesloten valutatransacties 

• Ondersteunen van de financiële afdeling met de financiële maandrapportage van 

Nutreco Nederland B.V. 

• Deelnemen in diverse automatiseringsprojecten, zoals; het opzetten en implementeren 

van een nieuw financieel-administratief systeem (FIS/2000); automatisch inladen van 

treasury transacties van treasury afdeling in het nieuwe financiële systeem 

 

Nov 1997 – Jul 2001 Accounting Supervisor (2000-‘01) en General Accountant (1997-‘99) 

Molex Interconnect AG, Eindhoven (onderdeel Molex; NASDAQ; rapportage US GAAP) 

• Leiding geven aan en coachen van medewerkers van de afdeling administratie 

(Accounting Supervisor) 

• Verzorgen van de maandrapportage voor Molex Interconnect AG, analyseren van 

verschillen tussen budget / forecast en werkelijkheid en het onderhouden van 

contacten Finance & Accounting afdelingen wereldwijd en tevens ondersteunen  van 

de accounting afdelingen van de Europese verkoopkantoren 

• Verwerken, beheren en coördineren van 25 bankrekeningen binnen Europa en het 

uitoefenen van treasury activiteiten 

• Monitoren en controleren verwerking van de debiteurenadministratie binnen de 

Europese verkoopkantoren en het zelf uitvoeren debiteurenbeheer Benelux (General 

Accountant) 

• Verzorgen van BTW aangifte, Intrastat rapportage en DNB rapportage 

• Lid van verschillende projectteams, zoals onder andere; millenium, Eurovoorbereiding 

en automatisch inladen en verwerken van bank mutaties 

 

Okt 1996 – Okt 1997 Assistant Accountant 

CTB Administratie en Advies BV, Helmond 

• Verwerken en controleren van administraties voor midden- en kleinbedrijf, 

samenstellen jaarrekeningen en verzorgen belastingaangiftes 
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Opleiding: 

• WO, masteropleiding managementwetenschappen, variant controlling, Open 

Universiteit Nederland Heerlen, afgestudeerd in 2015 

• HEAO, bedrijfseconomie, Hogeschool Eindhoven, afgestudeerd in 1996 

• MEAO, bedrijfsadministratie, Economisch Lyceum Roermond, diploma behaald in 

1992 

• HAVO, Philips van Horne scholengemeenschap Weert, diploma behaald in 1991 

 

Informatiesystemen: 

• SAP, Oracle Peoplesoft, Baan (ERP systemen), Exact, FIS/2000, (financiële 

systemen), Hyperion, BPC, Magnitude (rapportage systemen), ISP (factuur- en 

inkoopverwerkingssysteem), ERP Maestro (Toegangscontrole systeem), Blackline 

(Balansspecificatie systeem),  Bank Station International (ABN), Access Online 

(ABN), Rabo telebankieren, DB (Deutsche Bank) (betalingssystemen), Globe$ 

(treasury systeem), Microsoft office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Visio); 

Power BI 

 

Cursussen: 

• PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie: met de onderdelen arbeidsrecht, sociale 

verzekeringen en loonheffingen) diploma behaald in 2007; TQM (Total Quality 

Management); Oracle Peoplesoft; SAP; FIS/2000; Excel voor financieel managers; 

Power BI Essentials; Globe$ 


