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Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

1 juli 1994 
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ROHAN 
MALIK 
 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

Okt 2022 – heden  

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

MSc Finance 

Sep 2019 - heden 

Tilburg University 

Gevolgd 

 

MSc Accountancy (CFA) 

Feb 2019 – Apr 2022 

Tilburg University 

Diploma behaald 

 

BBA Inernational Financial 

Management 

Sep 2013 – Juni 2017 

Avans Hogeschool 

Diploma behaald  

 

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office 

PowerBi 

Oracle Analytics 

Python 

Oracle Hyperion 

Basware  

JD Edwards 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, uitstekend 

Frans, basis 

Hindi, basis 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl  

Okt 2022 – heden  

 

 

 

Interim Accounting Administrator (Livestock)  

Vroon B.V.  

https://www.vroon.nl/ 

Okt 2022 – heden 

Vroon is actief in vee vervoer, offshore-ondersteuningsvaartuigen, offshore 

onderhoud en technische diensten, producttankers; high-heat tankers en 

scheepsmanagementdiensten. Vroon heeft ongeveer 3.000 professionals in 

dienst in kantoren over de hele wereld en aan boord van een diverse vloot van 

ongeveer 110 schepen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Uitvoeren van de maandafsluitingstaken voor de Livestock divisie. 

• Maandelijkse reconciliaties uitvoeren voor de balansrekeningen. 

• Journaalposten voorbereiden voor maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen 

om overlopende posten en juiste balansclassificaties vast te leggen. 

• Intercompany accounting mbt voornamelijk binnen de Livestock entiteit 

en intercompany afstemmingen. 

• Beheren en verwerken van crediteuren- en debiteuren, zorgen voor 

correcte codering en juiste goedkeuringen, omgaan met vragen, en 

verkoopfacturen maken. 

• Optimaliseren van GL, AR en AP werkzaamheden. 

• Ad-hoc taken ter ondersteuning van het bredere accounting & controlling 

team. 

 

 

 

 

http://www.kasparov-financials.nl/
https://www.vroon.nl/


 

 

Junior Controller  

KFC Noord Europa  

www.kfc.nl 

Jun 2017 – Dec 2021 

 

KFC Corporation (opgericht en ook bekend als: Kentucky Fried Chicken) is een 

fastfoodketen die kipproducten verkoopt en werkt volgens het franchise-model. 

Omzet ca. $5,7 mld.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Gezorgd voor een gedetailleerde analyse en inzicht van diverse 

product/verkoop kanalen prestaties om trends en kansen te identificeren. 

• Ontwikkelen en onderhouden van modellen, grafieken en rapporten in BI 

platform. 

• Ontwikkelen en beheren van modellen en rapporten die de financiële en 

operationele KPI's monitoren. 

• Ondersteuning van het controleteam met prognoses, maandelijkse/kwartaal 

sluitingen en de jaarlijkse audits en budgetten. 

• Analyseren en beoordelen van diverse grootboekrekeningen  

• Optimaliseren van de AR/AP processen 

• Tijdige en juiste verwerking van inkoopfacturen (inclusief controle)  

• Het opstellen en uitvoeren van betalingen aan crediteuren.  

• Tijdige en juiste verwerking van bankmutaties (inclusief controle) 

• Bewaken van de aansluiting van tussenrekeningen met het grootboek.  

• Optimaliseren van het WKR (Werk Kosten Regeling) binnen het bedrijf 

• Communiceren met klanten/leveranciers over boekhoudkundige zaken en 

het beantwoorden van hun vragen hierover 

• Gereedmaken en controleren van automatische incasso’s 

• Het opstellen en uitvoeren van facturen en betalingen door debiteuren 

• Incasseren van facturen wanneer deze niet op tijd zijn betaald 

• Rapporteren van openstaande saldo’s of andere problemen aan het 

management 

 

 

 

http://www.kfc.nl/

