
 

 

 

  

 

Daisy Klijn, Junior Consultant bij CPMview:  

‘Het leuke aan dit bedrijf is dat je deel uitmaakt van een 

hecht team waardoor je elkaar goed leert kennen en de 

lijnen kort zijn. Tegelijkertijd voer je opdrachten uit bij 

grote, internationale bedrijven.’ 
 

 

Daisy studeerde Bedrijfskunde aan TIAS (de business school van Tilburg 

University en de Technische Universiteit Eindhoven) en heeft een 

specialisatie in finance. In eerste instantie ging Daisy op zoek naar een 

baan in de voor de hand liggende functies, zoals Junior Controller of 

Junior Business Analyst. Een tip van haar carrière coach zorgde echter 

voor een heel andere richting. 
  

 

Wat houdt jouw werk precies in, waar ben je dagelijks mee bezig? 

Het werk bij CPMview ligt echt op het snijvlak tussen Finance & IT. Op projectdagen ben ik o.a. bezig 

met het bouwen van nieuwe rapportageschermen, het doorvoeren van verbeteringen in de bestaande 

oplossing en met het leveren van support aan de klant. Naast meewerken op het project ben ik ook 

actief in het pre-sales traject bij potentiele nieuwe klanten en ben ik bezig met het bouwen van 

templates in BOARD waarmee bepaalde processen straks snel geïmplementeerd kunnen worden. 

 

JE WORDT DUS BETROKKEN BIJ ALLE FASEN VAN PROJECT MANAGEMENT WAT HET WERK 

HEEL LEERZAAM EN AFWISSELEND MAAKT.   

 

  

 

 

http://www.board.com/en


 

 

 

Hoe zag je eerste werkdag eruit? 

Mijn eerste werkdag begon met de wekker om half 7. Uiteraard was ik al wakker voor die tijd want zo’n 

eerste werkdag brengt toch wat gezonde zenuwen met zich mee. Vervolgens stapte ik in de huurauto 

die een dag eerder bij mij thuis was afgeleverd (hoe gaaf!) om op weg te gaan naar het kantoor in 

Utrecht. Zo’n eerste werkdag bestaat vooral uit veel handjes schudden en alle praktische zaken 

doornemen. 

Vanuit de schoolbanken meteen aan het werk, hoe was dat? 

Er was een strak inwerkschema gemaakt voor de eerste twee weken waarin de basis werd uitgelegd van 

BOARD, het product waar ik mee zou gaan werken. Het inwerken werd afwisselend gedaan door de 

verschillende leden van het team. Ik vond het erg fijn dat er zoveel tijd en moeite werd gestoken in dit 

inwerktraject.   

 
NA TWEE WEKEN WERD IK INGEWERKT OP EEN PROJECT BIJ EEN GROTE INDUSTRIËLE DIENSTVERLENER OP HET 

GEBIED VAN WERKTUIGBOUWKUNDIGE COMPONENTEN. 
 

 

Hoe is het contact met je collega’s? 

Doordat je veel op locatie bij de klant zit zie je je collega’s niet dagelijks. Om toch op de hoogte te blijven 

van elkaar en van de ontwikkelingen in het bedrijf zien we elkaar in 

ieder geval maandelijks op een vast moment. Die dag is er veel ruimte 

voor het uitwisselen van informele gesprekken maar hebben we ook 

workshops en kennissessies. Ook worden er veel uitjes georganiseerd 

waardoor je het team op een leuke manier leert kennen. Zo heb ik in de 

paar maanden dat ik hier zit al meerdere uitjes gehad, bijvoorbeeld een 

kookworkshop, een avondje karten met een klant en in maart de 

jaarlijkse wintersport!  

Samenvattend; waarom is CPMview een goede eerste stap voor jou? 

Het werk bij CPMview ligt echt op het snijvlak tussen Finance & IT. Zelf ben ik er van overtuigd dat we in 

een wereld leven waarin je als Finance Professional niet meer genoeg hebt aan alleen de hardcore 

finance kennis. Door ook een gedegen kennis van IT systemen te hebben kan er namelijk veel tijd 

bespaard worden, kunnen er betere en accuratere analyses gemaakt worden en kan er uiteindelijk dus 

ook meer resultaat geboekt worden. Het leuke aan dit bedrijf is dat je deel uitmaakt van een hecht team 

waardoor je elkaar goed leert kennen en de lijnen kort zijn. Tegelijkertijd voer je opdrachten uit bij 

grote, internationale bedrijven. Kortom, je krijgt binnen 1 bedrijf de kans om veel verschillende 

bedrijven te leren kennen. Een betere eerste stap kan je haast niet maken toch?  

  



 

I: www.cpmview.com 

E: RECRUITMENT@CPMVIEW.COM 
M: 06-24885704 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over CPMview 

CPMview implementeert oplossingen om (financiële) gegevens te transformeren tot waardevolle 

verantwoording- en stuurinformatie. Dagelijks zijn wij bezig met het beantwoorden van vraagstukken op 

het gebied van corporate performance management. Wij verbinden deze vraagstukken en brengen deze 

in lijn met de strategie van de organisatie. Daarbij onderscheiden wij ons door innovatieve en duurzame 

oplossingen neer te zetten die onze klanten in staat stellen om externe kansen te benutten en 

strategische doelen te realiseren. 
 

 

Wil jij ook werken op het snijvlak van Finance & IT?  

Neem contact op met Marije van de Zouwen via 06-24885704 of mail 

naar recruitment@cpmview.com. Zij geeft jou graag antwoord op al je 

vragen. Maak een afspraak en drink samen een kop koffie om verder 

kennis te maken.  
 

 

www.cpmview.com

