
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIQ 
KHABOTE  

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Tariq Khabote  

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

10 augustus 1998 

 

Woonplaats 

Tilburg 



 

 

 

  TARIQ KHABOTE 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner  

Finance & Control 

2022 - heden  

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Accountancy  

sep 2017 – jun 2022 

Avans hogeschool, Breda  

Diploma behaald  

 

Assistent-Accountant  

sep 2015 - sep 2017 

Da Vinci College, Dordrecht  

Diploma behaald 

 

VMBO TL 

sep 2011 - sep 2015 

Beatrix College, Tilburg  

Diploma behaald 

 

 

 

SOFTWARE 
 

Excel  

SAP  

CaseWare  

Unit4 

Snelstart  

Exact Online 

  

 

TALEN 
 

Nederlandse taal, moedertaal  

Engelse taal, redelijk  



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl  

2022 – heden  

 

 

Interim Assistent Financial Controller  

Dingemans Elementenbouw B.V., Kaatsheuvel  

www.dingemans.eu  

augustus 2022 – heden  

 

Dingemans Elementenbouw is sinds 1986 gespecialiseerd in het produceren van 

C- en U-profielen van niet dragende constructies in wanden en plafonds. De 

omzet bedraagt ca. 60 miljoen euro en de organisatie heeft ca. 80 

medewerkers.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Samen met de Finance manager het management voorzien van relevante 

managementinformatie 

• Ondersteunen bij de maand- en jaarafsluiting  

• Beheer en bewaking grootboek  

• Periodieke boekingen maken  

• Order vrijgave (incl. klant beoordeling)  

• Reserveringen & voorzieningen voorbereiden en verwerken  

• Bankmutaties boeken en betalingen voorbereiden 

• Controleren en borgen van tijdige en juiste salarisbetaling i.s.m. HR en 

externe salarisadministrateur 

• Samenwerken met de salesafdeling zodat klantbonussen correct worden 

verwerkt 

• Back-up van finance collega’s bij afwezigheid (aanmaken verkoopfacturen en 

verwerken inkoopfacturen) 

• Verwerken van intercompany transacties  

• Verzorgen van de btw- en accijns aangiftes in Europa 

 

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.dingemans.eu/


 

 

 

 

Afstudeer stagiair  

Van Oers Accountancy & Advies 

www.vanoers.nl 

sep 2021 – dec 2021 

 

Van Oers is een van de grotere regionale accountants- en 

belastingadvieskantoren in Nederland. Van Oers heeft 5 kantoren, meer dan 300 

medewerkers en diverse disciplines in huis.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Controle dossiers opstellen  

• Controledossier vergelijken 

 

 

 

Stagiair Audit 

Van Luxemborg & de Kok Accountants  

www.luxemborg.nl  

nov 2019 – april 2020 

 

Van Luxemborg en De Kok B.V. is een actief full-service accountantskantoor met 

een eigen audit-, samenstel-, fiscale en HR-praktijk.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Dossiers samenstellen  

• Lijnprocedures 

• Eindejaar controle  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanoers.nl/over-van-oers/
http://www.luxemborg.nl/


 

 

 

Nachtauditor  

NH Hotel Groep  

www.nh-hotels.nl  

okt 2018 – mei 2020 

 

NH hotel group is een van de 25 grootste ketens ter wereld en exploiteert 

honderden hotels in Europa, Amerika en Afrika. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opstellen van financiële rapportages voor het management  

• Receptiewerkzaamheden 

• Verantwoordelijk over het hotel gedurende de nacht  

 

 

 

Stagiair Samenstelpraktijk  

Haverbeek Accountants en Belastingadviseurs  

www.haverbeek.nl  

feb 2017 – jul 2017 

 

Haverbeek helpt ondernemers met hun complete administratie, van de 

jaarrekening tot en met belastingaangiften. Haverbeek richt zich voornamelijk 

op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Jaarrekeningen samenstellen 

• Administratie bijhouden  

• Factureren inboeken 

 

 

 
 
 
 

https://www.nh-hotels.nl/
https://www.haverbeek.nl/


 

 

 
OVERIGE WERKERVARING  
 

Bezorger  

Albert Heijn online  

www.ah.nl  

aug 2020 – aug 2022  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Boodschappen bij klanten thuis 

• Logistieke werkzaamheden in het magazijn  

 

Koerier 

Cool Runnings Transport BV 

www.cool-runnings.nl  

sep 2018 – sep 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Gekoelde producten vervoeren 

• Bezorgen aan particulieren en zakelijke klanten in de Benelux 

 

 

 

Bezorger  

Bepex Logistics  

april 2018 – sep 2018 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Pakketten bezorgen voor post NL  

 

 

 

 

 

 

https://www.ah.nl/
https://www.cool-runnings.nl/


 

 

Chauffeur  

Studdents2drive  

www.students2drive.nl 

okt 2017 – april 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Privé chauffeur  

 

 

 

 

 

 

https://www.students2drive.nl/

